
„Jestem bezpieczny  

na drodze” 
 

 

Przedszkole Miejskie Nr 124 w Łodzi 

serdecznie zaprasza dzieci i nauczycieli do udziału w I edycji konkursu 

plastycznego pt. „Jestem bezpieczny na drodze”. 

 

Cele konkursu: 

▪ zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej, 

▪ rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, 

▪ wdrażanie do bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach i 

ulicach, 

▪ kształtowanie właściwych zachowań uczestnika ruchu drogowego. 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

2. Technika: dowolna płaska w formacie A4 

3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu i przyzna 3 

nagrody główne w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki oraz 5-6-latki. 

4. Ocenie podlegać będą: samodzielność wykonanej pracy, zgodność z 

tematem, pomysłowość i estetyczność. 

5. Ilość prac: maksymalnie 2 prace z jednej placówki. 

6. Każda praca powinna zawierać umieszczoną z tyłu metryczkę: imię, 

nazwisko i wiek dziecka, pełną nazwę i adres placówki oraz imię i nazwisko 

nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca, e-mail 

nauczyciela. 

7. Prace należy nadesłać na adres organizatora: 

Przedszkole Miejskie Nr 124 

ul. Cieszyńska 16 

93-554 Łódź 

Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze” 



8. Termin nadsyłania prac: 30.04.2021 

9. Lista nagrodzonych dzieci zostanie opublikowana 06.05.2021 na stronie 

www.blizejprzedszkola.pl oraz stronie internetowej przedszkola 

http://www.pm124lodz.wikom.pl/. 

10.  Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną 

przesłane pocztą. Dzieci i nauczyciele biorący udział w konkursie otrzymają 

dyplomy oraz podziękowania przesłane drogą mailową. 

11.  Prace przechodzą na własność organizatora. 

12.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda rodziców/prawnych 

opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka oraz zgoda 

nauczycieli. 

  

 

 

Zapraszamy do udziału! 

 

 

Organizator: Dorota Jackowicz-Makota 

Przedszkole Miejskie nr 124 w Łodzi 

Tel. kontaktowy: 42 648-57-19 

E-mail: d.jackowicz-makota@pm124.elodz.edu.pl 

  

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.pm124lodz.wikom.pl/
mailto:d.jackowicz-makota@pm124.elodz.edu.pl


OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

Imię i nazwisko dziecka:............................................................................................................... 

Nazwa, adres placówki:…............................................................................................................ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w I Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Jestem bezpieczny na drodze” organizowanym 

przez Przedszkole Miejskie nr 124 w Łodzi, na publikację danych na stronie internetowej 

placówki i strony internetowej Bliżej Przedszkola oraz wykorzystanie prac na stronie 

internetowej i wystawie w budynku przedszkola. 

 

 

................................................................................................ 
(Miejscowość, data, czytelny  podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja ……………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora konkursu (Przedszkole Miejskie nr 124 w Łodzi) moich danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres e – mail) w celach wynikających z organizacji konkursu 

plastycznego "Jestem bezpieczny na drodze”, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r.,poz.1000). 

 

 

……………………………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny  podpis nauczyciela 

 


