
OGÓŁNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

 „Eko-bombki i ozdoby bożonarodzeniowe” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Przedszkole Miejskie nr 129 w Łodzi 
Adres: ul. Tatrzańska 100,  
93-208 Łódź, tel. 42/ 643-52-46 

2. KOORDYNATORZY KONKURS: 

mgr Katarzyna Balińska-Dudek 
mgr Beata Pawlak 
mgr Iwona Pawlak 
mgr Kamila Miller 
 
3 .CELE KONKURSU: 

➢ Rozwijanie  kreatywności i wrażliwości estetyczno-plastycznej.  

➢ Ukazanie poczucia piękna i pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych.  

➢ Kształtowanie zdolności manualnych wśród dzieci.  

➢ Zachęcenie do samodzielnego wykonania ozdób świątecznych.  

➢ Poznawanie i kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. 

4. TEMAT KONKURSU: 

Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej ozdoby związanej ze Świętami Bożego 
Narodzenia z materiałów wtórnych lub innych materiałów ekologicznych (może to być np. 
ozdoba choinkowa, stroik, wieniec itp.) Ważne aby wykonana ozdoba nie była wykonana  
z materiałów sypkich bądź nietrwałych tj. żywe gałązki drzewek iglastych.  



5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

➢ Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli z całej Polski. 
➢ Każda placówka może zgłosić maksymalnie 4 prace konkursowe. Przyjmowane będą 

wyłącznie prace indywidualne. Kierujemy się zasadą, że jeden uczestnik konkursu 
może przesłać jedną pracę.  

➢ Każda praca powinna zawierać czytelną metryczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem 
dziecka oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela pod kierunkiem, którego powstała 
praca (załącznik nr 1). 

➢ Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnione: 

• kartę zgłoszenia uczestnika do konkursu (załącznik nr 2) 

• oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie wraz  
z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 3) 

• oświadczenie nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych związanych z organizowanym konkursem (załącznik nr 4) 

➢ Prace wraz z wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć do  9.12.2021 r. osobiście 
lub wysłać na adres:  
 
Przedszkole Miejskie nr 129 w Łodzi  
ul. Tatrzańska 100  
93-208 Łódź  
 
Bardzo prosimy aby prace dostarczane za pomocą poczty były odpowiednio 
zabezpieczone przed uszkodzeniem (organizator konkursu nie opowiada za 
zniszczenie pracy w czasie transportu lub za jej zagubienie). Prace dostarczane w tej 
formie prosimy aby były opisane: że są skierowane do grupy IV.  
 
Prace konkursowe  przesłane po terminie bądź niezgodne z tematyką i celami 
konkursu nie będą brane pod uwagę. 

6. KRYTERIA OCENY:  

➢ Wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych. 
➢ Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu. 
➢ Walory estetyczne i artystyczne. 
➢ Zgodność z tematyką konkursu.  
➢ Samodzielność wykonania pracy. 

7. NAGRODY: 

➢ Spośród zgłoszonych do konkursu prac, powołana w tym celu przez organizatora  
„komisja” wybierze prace, które zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 
3-4latki oraz 5-6latki.  

➢ Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Komisja zastrzega 
sobie możliwość udzielenia dodatkowych wyróżnień. W przypadku łódzkich 
przedszkoli otrzymane nagrody będą do odebrania po rozstrzygnięciu konkursu  
w wyznaczonym terminie przez organizatora. Nagrodzone przedszkola spoza Łodzi 
otrzymają nagrody za pośrednictwem poczty.   

➢ Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają drogą mailową dyplomy za 
udział, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.  



8. WYNIKI KONKURSU: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.12.2021r., imiona i nazwiska laureatów zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 129 w Łodzi 
(https://pm129lodz.wikom.pl/), facebookowym profilu Przedszkola Miejskiego nr 129  
w Łodzi (https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-129-568513579846514)  oraz 
na stronie bliżej przedszkola (https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?aktywne)  
do 20.12.2021r. 

Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w konkursie. Będą one 
wyeksponowane w holu naszego przedszkola, zdjęcia zamieszczone na naszej stronie 

internetowej i facebookowym profilu.  

9. DODATKOWE INFORMACJE: 

➢ Uczestnik konkursu oświadcza, ze wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; 
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora na stronie 
Organizatora i profilu facebookowym Organizatora oraz na stronie internetowej,  
za pośrednictwem, której Organizator umieścił Regulamin konkursu.  

➢ Wszystkie prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może  
je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych  
i prawnych. 

➢ Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  
➢ W przypadku dodatkowych pytań bardzo proszę o kontaktowanie się  

z Panią Katarzyną Balińską-Dudek za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
k.balinska-dudek@pm129.elodz.edu.pl  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

  

https://pm129lodz.wikom.pl/
https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-129-568513579846514
https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?aktywne
mailto:k.balinska-dudek@pm129.elodz.edu.pl


Metryczka (załącznik nr 1) 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Wiek uczestnika:  

Nazwa, adres, kontakt telefoniczny 

 i mailowy placówki: 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

artystycznego wraz z telefonem 

kontaktowym i adresem e-mail.  

 

 

 

 

  



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (załącznik nr 2) 

DO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Eko-bombki i ozdoby bożonarodzeniowe” 

IMIĘ, NAZWISKO I WIEK DZIECKA ………………………………..............................................................  
                                                                     (czytelnie, drukowanymi literami) 

DANE PLACÓWKI – ADRES, NUMER TELEFONU PLACÓWKI I ADRES E-MAIL 

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

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

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

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM, KTÓREGO ZOSTAŁA WYKONANA PRACA 
KONKURSOWA (czytelnie, drukowanymi literami) WRAZ Z ADRESEM E-MAIL DO WYSYŁANIA 
DYPLOMÓW/PODZIĘKOWAŃ 

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

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

  



Załącznik nr 3  

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM 

PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 129 W ŁODZI 

Ja rodzic / opiekun prawny dziecka ……………………………………………………………………………………….,  
                                                                            (imię i nazwisko dziecka) 

wychowanka ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                (nazwa placówki)  

niżej podpisany/a oświadczam że: zapoznałem się z regulaminem Ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „Eko-bombki i ozdoby bożonarodzeniowe” organizowanego przez Przedszkole 
Miejskie nr 129 w Łodzi i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek, 
adres przedszkola) dla celów organizacji, dokumentowania i promocji niniejszego konkursu 
zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1000). Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku nadesłanej pracy konkursowej 
mojego dziecka w prezentacjach pokonkursowych na stronie internetowej i profilu 
facebookwym Przedszkola Miejskiego nr 129 w Łodzi oraz za pośrednictwem strony 
internetowej,  na której organizator umieścił Regulamin konkursu.  

Zapoznałam (em) się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych 
osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki 
możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 roku., zwanego RODO ( Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż praca konkursowa staje się własnością organizatora, 
który może nią w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych  
i prawnych. Oświadczam, że nie będę dochodzić od Organizatora wynagrodzenia  
za korzystanie ze zdjęć pracy jak i samej pracy zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego „Eko-bombki i ozdoby bożonarodzeniowe”, w tym w szczególności 
wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki 
publicznego udostępniania zdjęć wyłącznie na potrzeby konkursu. 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego ……………………………………………………………………… 

 

.........................................................................................  

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  



Załącznik nr 4 

 

ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że ………………………………………..……………………………………......... 
                                                                                                    (imię i nazwisko) 
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu 
adres e-mail) przez organizatora konkursu (Przedszkole Miejskie nr 129 w Łodzi) w celach 
wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Eko-bombki i ozdoby bożonarodzeniowe” 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
( Dz.U. z 2018r., poz. 1000). 

 

……………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis nauczyciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


