PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 68 IM. ROKU 2000 we WROCŁAWIU oraz CENTRUM AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ W KLUCZBORKU
bardzo serdecznie zapraszają dzieci w wieku 6 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - SŁOŃCE, WODA, WIATR”
pod patronatem Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki ZIELONY FENIKS.
KONKURS PLASTYCZNY
TEMAT PRACY: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - SŁOŃCE, WODA, WIATR”
ORGANIZATORZY: Przedszkole Integracyjne nr 68 im. Roku 2000 we Wrocławiu oraz Centrum Aktywności
Lokalnej w Kluczborku
GRUPA WIEKOWA: Dzieci w wieku 6 lat
CEL KONKURSU:


zapoznanie dzieci ze źródłami energii odnawialnej w przyrodzie;



kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska;



uświadomienie możliwości wykorzystania energii słońca, wody i wiatru do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej.
ZASADY KONKURSU:

1. Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane techniką dowolną w formacie A3, na papierze
lub dowolnej płaskiej powierzchni.
2. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.
3. Z jednej grupy przedszkolnej mogą zostać zgłoszone maksymalnie 2 prace.
4. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne.
5. Prace proszę przesyłać na adres :
Przedszkole Integracyjne nr 68
im. Roku 2000 we Wrocławiu
ul. Długosza 29, 51-162 Wrocław
z dopiskiem: Konkurs plastyczny

6. Termin wysłania prac do 19 listopada 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 Do pracy prosimy dołączyć metryczkę
(imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię
i nazwisko opiekuna, adres placówki przedszkolnej, e-mail placówki oraz tel. kontaktowy).
 Wypełnioną zgodę na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1 regulaminu) należy przesłać wraz
z pracą w określonym terminie.
 Wypełnioną zgodę nauczyciela/wychowawcy (załącznik nr 2 regulaminu) należy przesłać wraz z pracą
w określonym terminie.
7. Przedszkole biorące udział w konkursie dostarcza pracę konkursową na własny koszt.
8. Wyłonienie zwycięzców konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6.12.2021r.
na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl, na stornie internetowej organizatorów. Wygrane prace
będą zaprezentowane na XII-XIII Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, który odbędzie się dnia
8.12.2021r.
9. Prace oceniać będzie Komisja Oceniająca.
10. Sposób opisania prac konkursowych:
na odwrocie każdej pracy powinna zostać zamieszczona informacja dotycząca uczestnika konkursu, tj. imię
i nazwisko przedszkolaka, wiek, nazwa przedszkola wraz z adresem i numerem telefonu placówki, a także
imieniem i nazwiskiem nauczyciela/wychowawcy.
11. Prace pozostają do dyspozycji
ze zgodą na ewentualną ich publikację.

organizatorów,

dostarczenie

prac

jest

równoznaczne

12. Sponsorem nagród jest Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku.
13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO).
KRYTERIA OCENIANIA I NAGRODY
1. Prace oceniane będą pod względem: samodzielności, zgodności z tematem, pomysłowości, estetyki pracy.
2. Komisja Oceniająca wyłoni trzech zwycięzców konkursu.
3. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
4. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas „XII-XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki
w Opolu” który odbędzie się dnia 8.12.2021r.
Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu:
Aleksandra Walska
e-mail: aleksandra.walska@gmail.com
Elżbieta Zalewska
e-mail: elazalewska90@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Załącznik nr 1 do regulaminu – dla rodziców
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM - „ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII- SŁOŃCE, WODA, WIATR”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………
w konkursie „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII- SŁOŃCE, WODA, WIATR”. Jednocześnie jestem świadoma/y,
iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie
zgody jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.

……………………………...
Miejscowość, data

………….…………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyrażam zgodę na opublikowanie: imienia, nazwiska, wieku, nazwy przedszkola oraz informacji
o zajętym miejscu przez moje dziecko w klasyfikacji konkursu na stronie internetowej Organizatorów oraz na XIIXIII Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, który odbędzie się 8-9.12.2021r.

……………………………….
Miejscowość, data

………….…………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Integracyjne nr 68, „Im Roku 2000”. Podstawa prawna
przetwarzania: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 2 do regulaminu – dla nauczyciela/ wychowawcy

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem
„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII- SŁOŃCE, WODA, WIATR” i jego promocji.
…………………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Czytelny podpis nauczyciela/ wychowawcy

