
 
Przedszkole Miejskie Nr 119 w Łodzi 

zaprasza dzieci do udziału  
w ogólnopolskim konkursie plastycznym 

  
 

DBAMY O PRZYRODĘ 
NA OKRĄGŁO I KWADRATOWO 

 

 
 

 
Regulamin konkursu plastycznego 

 
I. Organizator: 
 
Przedszkole Miejskie Nr 119 
ul. Rydla 17 
93-203 Łódź 
 
 
II. Cele konkursu: 
 
- Kształtowanie postaw proekologicznych 
- Rozbudzanie troski, szacunku i odpowiedzialności za środowisko 

przyrodnicze 
- Kształtowanie wyobraźni geometrycznej dzieci 
- Propagowanie sztuki origami 
- Promowanie twórczości dziecięcej, rozwijanie inwencji i kreatywności 



 
    III. Warunki uczestnictwa: 

 
1. Konkurs jest organizowany dla dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli  

w całej Polsce. 
2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej z wykorzystaniem 

techniki origami płaskie z koła lub/i kwadratu. 
3. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez dziecko  

na kartonie A3 lub A4. 
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek dziecka, 

imię i nazwisko nauczyciela, nazwę placówki. 
5. Z jednej placówki mogą być wykonane maksymalnie 2 prace. 
6. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnione załączniki: 
- Kartę zgłoszenia uczestnika do konkursu 
- Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie  

i przetwarzanie danych osobowych 
- Oświadczenie nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 
7. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście  

do 20.05.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres 
przedszkola.  

 
Przedszkole Miejskie Nr 119 

ul. Rydla 17 
93-203 

 
Z dopiskiem: „Dbamy o przyrodę na okrągło i kwadratowo” 

 
8. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować telefonicznie pod 

nr tel. 42 643-23-54, kom. 515-385-955 (informacji udziela nauczycielka 
Aneta Biegańska). 

  
 
IV. Kryteria oceny: 
 
Komisja konkursowa wybierze laureatów konkursu i przyzna I, II i III 
miejsce. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminowych, nie będą 
brały udziału w konkursie. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę: 
- zgodność pracy z tematem konkursu, 
- oryginalność wykonania i estetyka pracy, 
- samodzielność wykonania pracy. 
 



 
V. Nagrody: 
 
- Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, które 

zostaną wysłane pocztą na adres placówki.  
- Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy,  

a opiekunowie podziękowania, które zostaną przesłane drogą e-mail. 
 
 
VI. Wyniki konkursu: 
 
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.05.2022 r. 
- Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

przedszkola https://pm119lodz.wikom.pl/ oraz na portalu 
blizejprzedszkola.pl 

 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

do ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

„Dbamy o przyrodę na okrągło i kwadratowo” 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam do udziału w konkursie 

plastycznym: 

 

1. Imię i nazwisko dziecka 

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

2. Wiek dziecka 

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

3. Nazwa i adres przedszkola 

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

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

4. Imię i nazwisko nauczyciela 

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

5. Adres e-mail do wysłania dyplomów/podziękowań    

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)  NA UDZIAŁ 

DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM 

PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 119 W ŁODZI 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

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

 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym „DBAMY O PRZYRODĘ  

NA OKRĄGŁO I KWADRATOWO” organizowanym przez Przedszkole 

Miejskie Nr 119 w Łodzi. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek, adres 

przedszkola) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000). 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej wraz z podaniem imienia, nazwiska i wieku oraz przedszkola  

na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 119 w Łodzi oraz na portalu 

blizejprzedszkola.pl. 

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

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZGODA NAUCZYCIELA 

na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja .................................................................................................................. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole 

Miejskie Nr 119 w Łodzi) moich danych osobowych (imię, nazwisko,  

adres e-mail) w celach wynikających z organizacji ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego „DBAMY O PRZYRODĘ NA OKRĄGŁO I KWADRATOWO” 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

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

(data i podpis nauczyciela) 
 

 
 
                                                               


