
 

 

 

Zapraszamy 

Dzieci i ich Rodziców 

do przedszkolnego konkursu plastycznego 

„Eko – pojazd” 

 
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 plastycznego 

„Eko-pojazd” 

 

Organizator:  

 Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Parzęczewie i Chociszewie 

Cel konkursu: 

Aktywizacja artystyczno – edukacyjno – ekologiczna dzieci przedszkolnych 

ze wskazaniem na: 

 ukierunkowanie dziecięcej aktywności na skuteczne i etyczne działania wobec 

środowiska 

 kształtowanie świadomości o traktowaniu środowiska jako integralnej części 

świata 

 przedstawienie globalnego problemu, jakim są skutki działalności człowieka 

 rozbudzenie pasji badawczej dzieci 

 prezentację i popularyzację twórczości plastycznej dzieci  

 rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, pomysłowości i twórczej 

aktywności dzieci 

 prezentację bogactwa i różnorodności technik plastycznych 

 

Zadaniem uczestników jest stworzenie przestrzennego ekologicznego środka 

transportu. 

 

Techniki: Pracę można wykonać dowolną techniką 3D.  

 

Wymagany format prac: minimum 20 x 15 x 15 cm – maksimum 50 x 35 x 35 cm 

 



Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs skierowany jest do dzieci z wszystkich grup z PP Plastuś  

w Parzęczewie i Chociszewie oraz ich rodziców.  

 Dzieci wykonują pracę wraz z rodzicami. 

 Jeden uczestnik (tj. dziecko i rodzic) może zgłosić jedną pracę konkursową. 

 Zdjęcia eko-pojazdów należy przesyłać w terminie do 29 maja 2020 roku 

(liczy się data przesłania pracy) na adres e – mail: ppplastus@gmail.com  

 Warunkiem przyjęcia pracy do udziału w konkursie jest właściwy jej opis 

dołączony do zdjęcia eko-pojazdu, wg wzoru:  

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

NAZWA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA 

 

 Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie prac  

przez organizatora w publikacjach, internecie, itp. 

 

Postanowienia końcowe: 

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 01 czerwca 2020 rok.  

 Oceny wykonanych prac dokona Jury powołane przez organizatorów konkursu. 

 Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenie 

artystyczne. 

 Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu. 

 Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie  

 Wszelkie pytania można kierować telefonicznie – 737 494 122. Osobą 

odpowiedzialną za organizację konkursu jest pani Regina Sadowska. 

 

Miejsce i czas wystawy: 

 Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej  

oraz fanpage’u fb Punktu Przedszkolnego „Plastuś”. 

 Prace będą eksponowane w galerii zdjęć na stronie internetowej 

www.przedszkoleplastus.pl i na fanpage’u fb PP „Plastuś”. 

mailto:ppplastus@gmail.com
http://www.przedszkoleplastus.pl/


 

 

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 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W KONKURSIE PLASTYCZNYM „Eko – pojazd” 

Imię i nazwisko  

Wiek  

Nazwa grupy  

Nazwa i adres 

placówki: 
 

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

 

Akceptuję 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, data                                                                   Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

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 „Eko - pojazd” 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 prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

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 „Eko - pojazd” 

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 się /Zapoznałam się z treścią: 

 
 

………………………………………………. 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 
 


