
  

Konkurs fotograficzny  

„Ekologiczna Moda”  

 

Organizator konkursu: 

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Laryska 9 

41-404 Mysłowice 

  

CELE KONKURSU: 

• stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się technologią 
informacyjną; 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego; 

• zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami 

komunikowania się; 
• wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez fotografię; 
• rozwijanie zdolności, zainteresowań, wyobraźni, twórczego myślenia.  

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 do 6 lat). 

  

2. Forma pracy - cyfrowy, format: .jpg, .gif, .pdf. 

  

3. Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 1 fotografie przestawiającą strój 

wykonany z materiałów nadających do się recyklingu (np. papier, plastik itp.).   

  

4. Strój ekologiczny powinien być wykonany przez dziecko (dozwolona pomoc 

nauczyciela) oraz przedstawiać swoją interpretację tematu konkursu. 

 

5. Kryteria oceny: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, niestandardowa 

interpretacja tematu. 

 

6. Każda fotografia powinna zawierać w tytule pliku wypisaną komputerowo metryczkę: 
imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i dokładny adres placówki, nr telefonu 

placówki; e-mail, imię i nazwisko opiekuna dydaktycznego. 

  

7. Fotografie prosimy przesłać na adres: beata.d89@gmail.com z tytułem „Ekologiczna 

Moda” do dnia 03.06.2022r.   

  



8. Wyniki konkursu (wraz z pracami konkursowymi) zostaną opublikowane na stronie 

Bliżej Przedszkola oraz facebook’u Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Mysłowicach do dnia 10.06.2022r. 

  

9. Oceny fotografii dokonuje grono pedagogiczne przedszkola. 

  

10. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje drogą elektroniczną dyplom uczestnictwa  

(w tym podziękowania dla nauczycieli) na adres mailowy podany przez opiekuna,  

a laureaci I, II oraz III miejsca otrzymują nagrody. 

 

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1). 

  

12. Fotografie, które nie będą spełniać wymogów regulaminu (w szczególności brak  

załącznika 1) nie wezmą udziału w konkursie. 

  

13. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników 

konkursu. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z koordynatorkami konkursu: 

Beata Józefczyk   beata.d89@gmail.com 

Karolina Bagnicka 

Emilia Szczepańska  

      

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

„Ekologiczna Moda” 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………… zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio  

z konkursem i jego promocją (również na facebook’owej stronie Przedszkola nr 1  

z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach). 

                                                

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

                                                                Imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


