
 1 

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY 

KONKURS EKOLOGICZNY 

DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

I ICH RODZICÓW 

 

 

„Projekt garderoby ekologicznej 

czyli recykling  

w szafie po raz kolejny” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIŁA, KWIECIEŃ 2021 
 

 

  

 

 

 

 



 2 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

 

 POSTANOWIENIE OGÓLNE: 
 

1. Organizator: 
Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile 

Ul. Królowej Jadwigi 20 

64-920 Piła 

 

 

2. Adresaci konkursu: 
Adresatami konkursu są dzieci z pilskich przedszkoli i ich rodzice. 

  

3. Cel konkursu: 

 

 Kształtowanie postaw proekologicznych 

 Zwrócenie uwagi na możliwość umiejętnego wykorzystania surowców wtórnych 

 Uwrażliwienie dzieci na konieczność poszanowania przyrody 

  

4. Temat: „Projekt garderoby ekologicznej czyli recykling w szafie” 

5. Technika i forma prac: kreatywna dowolność. 

 

 

 UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG: 

 

1. Uczestnicy konkursu:  

 Dzieci z pilskich przedszkoli, przebrane  

w stroje ekologiczne wykonane z surowców wtórnych  

 

2. Konkurs prowadzony będzie w formie prezentacji modeli i modelek w przygotowanych 

strojach na przesłanych fotografiach. 

 

3. Wszystkie stroje będą oceniane/punktowane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

organizatora wg następujących kryteriów: 

 pomysłowość; 

 oryginalność; 

 różnorodność wykorzystanych surowców wtórnych. 
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 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 

 Dla zwycięskich projektów za I,II,III miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla 

pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy przesłane w formie elektronicznej. 

 

IV . TERMINY: 

 

◦ Oświadczenia, zdjęcia modeli z opisem  należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

na  adres e-mail azawilska@wp.pl ( oświadczenia w formie skanu lub czytelnych zdjęć) 

 

◦ Ogłoszenie wyników konkursu – 07.05.2021 r. na stronie internetowej przedszkola 

https://publiczneprzedszkole19.pila.pl/ 

  

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

mailto:azawilska@wp.pl
https://publiczneprzedszkole19.pila.pl/
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Załącznik Nr 1  

 

 

 

Organizator:   PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19 im. Misia Uszatka W PILE  

 

 

  

Nazwa przedszkola: ....................................................................................................................... 

Imię i nazwisko rodzica-opiekuna: 

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

Adres e-mailowy : ............................................................................................................... 

 

Numer telefonu: .....................................................................................................  

 

INFORMACJE O UCZESTNIKACH 
Imię i nazwisko dziecka:  

1..................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................… 

 

OPIS PROJEKTU: 
1………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………….. 

 

 

Rodzic-opiekun, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przy wykorzystaniu 

prezentacji dzieci w strojach  konkursowych i informacji w mediach. 

 

  

 

                                                                                             ………………………                

                                                                                                  Podpis rodzica 

 

 

 

 

Podanie danych osobowych rodzica - opiekuna jest  jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  

przetwarzanie danych w celu przepływu informacji między organizatorem a rodzicem – 

opiekunem uczestników  konkursu. 
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Załącznik Nr 2 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja, niżej podpisana(y)……………………………………………………………………. 

                                       (imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

danych osobowych mojego dziecka…………………………………………………….. 

                                                   (imię i nazwisko dziecka ) 

 w postaci: imienia i nazwiska oraz wizerunku w zakresie prowadzenia działań promocyjnych na 

stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile i w pilskich 

mediach. 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016r.                     

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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em) poinformowana (y) i 

przyjmuję do wiadomości, iż :  

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Publiczne Przedszkole  

Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile, ul. Królowej Jadwigi 20, 64-920 Piła,  

e-mail: przedszkole19@pila.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile 

jest Pan Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez 

administratora przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola i po jego zakończeniu. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratora tj. Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła. 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli 

uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 

8. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera a RODO.  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

                                       

                                                      (czytelny podpis osób składających oświadczenie) 


