
Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny 
pt.: „EKO- MODA”

Organizator: Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie

Cele konkursu:

• Propagowanie  selektywnej  zbiorki  odpadów  opakowaniowych  w  życiu 
codziennym.

• Pogłębienie  dotychczasowej  wiedzy  odnośnie  segregacji  odpadów  oraz 
znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska.

• Rozwijanie  wyobraźni  plastycznej  dzieci  oraz  ćwiczenie  sprawności 
manualnej.

• Zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub 
przetworzenia.

• Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań.

• Poszerzanie  świadomości  na  temat  środowiska,  rozwijanie  wyobraźni  
i kreatywności.

Regulamin konkursu:

Uczestnicy konkursu:

• Konkurs organizowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli  
z terenu Gminy Skoczów w dwóch grupach wiekowych.

• Grupa 1- dzieci w wieku 3-4 lat

• Grupa 2- dzieci w wieku 5-6 lat

Przedmiot konkursu:

• Przedmiotem  konkursu  jest  przygotowanie  i  zaprezentowanie  stroju 
ekologicznego, przygotowanego z odpadów.

• Uczestnicy  zobowiązani  są  do  przygotowania  strojów  ekologicznych  do 
wykonania  których  wykorzystane  zostaną  m.in.  opakowania  plastikowe, 
foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura itp. Technika wykonania strojów 
dowolna - temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły, 
na  plażę  itp.),  wybór  tematu  pozostawiamy  uczestnikom.  Należy  jednak 
pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką. Strój 



bądź  jego  elementy  muszą  być  wykonane  z  surowców  wtórnych.  Gotowy 
kostium  nie  może  zawierać  niebezpiecznych  ani  szkodliwych  materiałów, 
elementów lub substancji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać życiu 
lub zdrowiu dzieci.

• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.

• Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 2 fotografie cyfrowe 
prezentujące wykonaną pracę (maksymalnie dwa ujęcia dziecka w stroju).

• Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową  oraz niezbędne zgody będące 
załącznikiem do  regulaminu  (brak  karty  zgłoszeniowej  jest  równoznaczny  
z wyłączeniem pracy z konkursu ze względów formalnych) – załącznik nr 1.

• Zdjęcia  prac  konkursowych  (strojów  dzieci)  i  kartę  zgłoszeniową  należy 
przesłać   koordynatorom  konkursu  do  Przedszkola  Publicznego  nr  2  w 
Skoczowie  na  adres  pp2targowakontakt@op.pl.   Pliki  ze  zdjęciami  dziecka 
muszą być podpisane jego imieniem i nazwiskiem.

• Konkurs trwa od 09.03.2022r.  -  31.03.2022r.  W tym czasie  należy przesłać 
prace konkursowe koordynatorom konkursu.

• Ogłoszenie  wyników  odbędzie  się  08.04.2022r.   na  stronie  internetowej 
organizatora.

Ocena pracy konkursowej:

• Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa, w skład której będzie 
wchodził  artysta  plastyk,  dyrektor  oraz  dwóch  nauczycieli  z  placówki 
organizatora.

• Komisja będzie brała pod uwagę: opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie 
materiałów, wkład pracy, estetykę pracy, pomysłowość oraz walory plastyczne.

• Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie Facebookowej  przedszkola 
oraz na stronie internetowej  naszego przedszkola.

• Przedszkole,  którego  uczestnik  zostanie  laureatem  konkursu  zostanie 
powiadomiony telefonicznie.

Nagrody:

• pierwsze miejsca zostaną nagrodzone Dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

• drugie  i  trzecie  miejsca  zostaną  nagrodzone   Dyplomem  oraz  drobnym 
upominkiem rzeczowym.

• uczestnicy  pozostałych  prac  otrzymają  pamiątkowe  Dyplomy  za  udział  
w konkursie.

Postanowienia końcowe:

• Zgłoszone prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą 
zwracane.

mailto:pp2targowakontakt@op.pl


• Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału 
w konkursie.

• Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystywane  wyłącznie  w  celu 
wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody.

• Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego decydowania przy wyborze  
i nagradzaniu prac.

Koordynatorzy konkursu:

nauczycielka Agnieszka Ślęzak

nauczycielka Barbara Barabosz

tel.kontaktowy 575 066 423



Załącznik 1

Karta  uczestnictwa  w  Międzyprzedszkolnym  konkursie  plastycznym  „EKO  - 
MODA”

Imię i nazwisko dziecka

Wiek i grupa

Imię i nazwisko opiekuna 
/nauczyciela, pod okiem którego praca 

została wykonana
Telefon

Nazwa placówki, do której
 dziecko uczęszcza

Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora
 i nie była wcześniej publikowana, ani nagradzana.

Poprzez oddanie pracy konkursowej, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora  
prawo do wykorzystania jej w publikacjach oraz innych mediach o których zdecyduje  
Organizator.

Oświadczam,  ze  w  pełni  akceptuję  warunki  regulaminu  konkursu   „EKO-  
MODA”.

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

data,podpis



Załącznik nr 2
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM „ EKO-MODA”
ORGANIZOWANYM PRZEZ 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W SKOCZOWIE

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
................................................................................................................................

(imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym „ EKO-MODA ”.

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 
dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 
prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.
.............................
Miejscowość i data

..............................................................................
Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez 
Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie w celu udziału w konkursie, promocji organizatora, 
poprzez opublikowanie danych zwycięzców, imienia i nazwiska oraz wizerunku, na stronie 
internetowej organizatora, profilu Przedszkola Publicznego nr 2 w Skoczowie na Facebooku, w 
artykułach prasowych promujących /podsumowujących konkurs oraz publicznego odczytania 
powyższych danych podczas wręczania nagród . Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia 
wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w 
każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz 
poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o 
tym, że dane zbierane są przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie, o celu ich zbierania, 
dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą 
udostępniane innym podmiotom a mi
przysługuje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.
...............................................................................................................................................................
czytelny podpis uczestnika konkursu lub rodzica dziecka poniżej 13 roku życia.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


