
Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku zaprasza do udziału w międzyprzedszkolnym 

konkursie na zaprojektowanie i wykonanie plakatu pod hasłem: „SMOG NIE JEST OK!”, z dziedziny 

Programu Edukacji Ekologicznej, realizowanego pod nazwą „Pokonamy smoga – chcemy oddychać 

czystym powietrzem” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi.  

Cele konkursu: 

1. Propagowanie wśród dzieci właściwych postaw proekologicznych. 

2. Wdrażanie do ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię 

zanieczyszczenia powietrza. 

3. Upowszechnianie pozytywnych wzorów zachowań wobec środowiska naturalnego. 

4. Rozbudzanie pomysłowości, wyobraźni oraz twórczej aktywności dzieci.  

Zasady uczestniczenia w konkursie:  

1. Konkurs jest adresowany do dzieci 5-6-letnich uczęszczających do radomszczańskich 

przedszkoli.  

2. Zadaniem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu  w formacie: A-2 dowolną 

techniką. 

3. Każda placówka może wykonać 2 plakaty. 

4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą czytelne informacje: imię i nazwisko, 

wiek autora, nazwę placówki, imię  i nazwisko opiekuna (załącznik nr 1) oraz zgodę rodzica lub 

prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 

(załącznik nr 2). 

5. Prace należy składać w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku, ul. Miła 13 do dnia: 

21.05.2018r.  

Powołane przez organizatora Jury oceniać będzie prace biorąc pod uwagę: 

1. Zgodność pracy z tematem. 

2. Kreatywność i nieszablonowe ujęcie tematu. 

3. Staranność i oryginalność wykonania. 

4. Różnorodność zastosowanych materiałów i technik. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  nastąpi 28.05.2018r.   

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

 

Imię i nazwisko oraz wiek dziecka (autora):…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa placówki, adres i telefon kontaktowy:………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku uczestnika 

konkursu na zaprojektowanie i wykonanie plakatu „Smog nie jest OK!” 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     (imię i nazwisko dziecka) 

przez Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku, ul. Miła 13 na potrzeby konkursu                    na 

zaprojektowanie i wykonanie plakatu pod hasłem „Smog nie jest OK!” zgodnie z Ustawą  z 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 

ze zmianami). Wyrażam również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 631 ze zmianami). Niniejsza zgoda dotyczy w 

szczególności wykorzystywania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii w 

relacjach i materiałach promocyjnych. 

 

………………………………………………………………………….. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 


