
 

 

SZANOWNI RODZICE I DZIECI ZAPRASZAMY DO 

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

 

 

 

„MOJA ZIEMIA ZA 100 LAT” 
 

Konkurs zorganizowany w ramach zadania z edukacji ekologicznej: 

„Czyste powietrze mam, bo z przyjaciółmi o nie dbam” 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Cele konkursu 

 Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci 

 Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej 

 Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci 

 Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej dzieci  

 Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą 

 Uświadamianie dzieci na to, jak ważne jest czyste powietrze dla środowiska i naszego zdrowia 



1. Organizatorem konkursu jest: Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Parzęczewie i Chociszewie. 

 

2. Konkurs plastyczny skierowany jest dla dzieci wszystkich grup z Punktu Przedszkolnego „Plastuś” w 

Parzęczewie i Chociszewie. 

 

3. Zadaniem dzieci jest wykonanie (przy pomocy rodzica/opiekuna) pracy przedstawiającej negatywne 

skutki zanieczyszczenia powietrza na Ziemię.  

 

4. Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4, techniką: rysunek kredkami, pastelami suchymi, 

pastelami olejnymi, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage. 

 

5. Każda praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie metryczkę autora: imię i nazwisko, wiek, 

nazwę i adres placówki przedszkolnej ( załącznik nr 1), prace nadsyłane drogą elektroniczną w postaci 

zdjęć powinny zawierać w załączeniu metryczkę oraz kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2). 

 

6. Prace można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: ppplastus@gmial.com, MMSem na uzgodniony 

numer z wychowawcą grupy lub jako prywatną wiadomość na Nasz funpag na FB Plastuś. 

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dzieci przez rodzica (załącznik nr 2). 

 

8. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora konkursu. 

9. Prace konkursowe należy składać w Punkcie Przedszkolnym „Plastuś” w Parzęczewie  

i Chociszewie. Termin składania oraz nadsyłania prac upływa 04.05.2020r.  

 

Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do 08.05.2020r 

 

10. Laureaci konkursu (trzy pierwsze miejsca) oraz osoby wyróżnione, otrzymają nagrody rzeczowe. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

 

Organizator dostarczy wszystkie nagrody osobiście. 

 

11. Osoba do kontaktu: Iwona Olejniczak nr tel. 695 839 311 

 

Wszystkim życzymy powodzenia. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

Konkurs zorganizowany w ramach projektu:  

„Czyste powietrze mam, bo z przyjaciółmi o nie dbam”  

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

Konkurs plastyczny „MOJA ZIEMIA ZA 100 LAT” 

 

Tytuł pracy „Moja Ziemia za 100 lat” 

Imię, nazwisko  

Wiek  

Adres 

przedszkola: 
 

Nazwa grupy  

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

Konkurs zorganizowany w ramach projektu: 

„Czyste powietrze mam, bo z przyjaciółmi o nie dbam” 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„MOJA ZIEMIA ZA 100 LAT” 

 

1. NAZWA I ADRES PLACÓWKI 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Wiek uczestnika 

1.   

 

3. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

…………………………………………………………………………………….. 

Akceptuje warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu w oparciu o art.23 z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.). 

 

………………………………….     ……….………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA         PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

 

…………………………, dnia……………………….. 

(miejscowość i data) 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Jako opiekun prawny małoletniej/ego…………………………………..……………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka tj. imię i nazwisko, wizerunek, 

wiek w celu udziału w konkursie zorganizowanym przez Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Parzęczewie. 

Jednocześnie niniejszym oświadczeniem wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka , wyników 

konkursu oraz osiągnięć  uzyskanych przez moje dziecko w konkursie plastycznym „Moja Ziemia za 

100 lat” na stronie internetowej Przedszkola oraz tablicy informacyjnej. 

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator 

danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art.. 13 i 14 

RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej 

  …………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica / opiekuna) 

 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Parzęczewie; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu 

organizowanego przez Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Parzęczewie i mogą być udostępniane innym 

odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu. 

5. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana 

dziecka jest niezbędne do wzięcia udziału Pana/Pani dziecka w konkursie, zaś konsekwencją nie podania 

danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału przez Pana/Pani  dziecko w konkursie plastycznym 

„Moja Ziemia za 100 lat” 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez czas organizacji konkursu oraz przez okres 

przewidziany dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 

7. Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody na publikację zdjęć mojego dziecka nie będę domagał/-a się zapłaty 

wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji. 

 

Zapoznałem/am się z treścią:  

 

 

……………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


