
                                                                            

 

Zaproszenie 

do udziału w XIII międzyprzedszkolnym konkursie  

plastyczno-przyrodniczym 

„Wiosna w zielonych okularach 

-wiosną w lesie”. 

Konkurs objęty jest honorowym patronatem:  

Burmistrza  Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  

Rafała Miastowskiego  

Rektora SGGW 

Jego magnificencji prof. dr hab. Michała Jerzego Zasady 

 

 

  

   

 

 



  

„…las jest nieocenionym bogactwem doświadczeń, umożliwiającym kontakt ze sobą. W kontakcie z Naturą 

doświadczamy świata całymi sobą, wszystkie zmysły są zaangażowane w działanie.” 

Regulamin konkursu plastyczno- przyrodniczego 

,,Wiosna w zielonych okularach”- 

XIII edycja  pt. ”Wiosną w lesie”.’’ 

 

I. Organizator konkursu: 

     Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 244 ,,Niegocińskie Skrzaty’’ w Warszawie                                       

ul. Niegocińska 9 we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 271 im. 11 listopada, Ogniskiem Pracy 

Pozaszkolnej nr 175. 

Cele konkursu: 

• budowanie dziecięcej wiedzy o  świecie przyrody 

• poznanie środowiska przyrodniczego lasu 

• prezentowanie w pracy plastycznej swoich przemyśleń inspirowanych doświadczaniem, 

eksperymentowaniem, odkrywaniem oraz literaturą dziecięcą, muzyką  

• kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno kształtów i barw otaczającej przyrody 

• ukazywanie pozytywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę lasów 

• rozwijanie wyobraźni, POMYSŁOWOŚCI i inwencji twórczej 

• wyrażanie emocji i wyobrażeń różnymi technikami jako środkami wyrazu i obserwowanie 

uzyskanych efektów 

• kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą. Rozwijanie poczucia 

troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. 

 

II. Warunki uczestnictwa: 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z mokotowskich przedszkoli.  

2. Z jednej placówki można przesłać zdjęcie 1 pracy z każdej grupy wiekowej, wybranej na 

drodze eliminacji . Prace grupowe nie będą oceniane. 

3. Zdjęcie pracy wraz z załącznikami / metryczka pracy-zał. nr 1, zgoda na rodziców/ opiekunów-

zał.nr 2 )  należy przesłać w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie w formacie jpg.) na adres: 

p244.konkurs.wiosna@gmail.com w terminie 27 kwietnia 2021r do 21 maja 2021r 

4. Forma pracy- płaska, przestrzenna. 

5. Technika dowolna: rysunek, malarstwo, collage, tkanina, wycinanka, grafika, fotografia. 

6. Format pracy- A3, A4. 

 

III. Kryteria oceny  prac: 

1. Nadesłane zdjęcia prac zostaną ocenione przez niezależne jury w następujących kategoriach 

wiekowych: 

- dzieci 3-letnie 

- dzieci 4-letnie 

- dzieci 5- letnie 

- dzieci 6-letnie 
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2. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: 

• oryginalność i pomysłowość pracy 

• wykorzystany materiał przyrodniczy 

• zainspirowanie artysty muzyką i ciekawymi okazami przyrody 

• samodzielność 

• technikę wykonania 

• walory artystyczne 

 

IV. Jury przyznaje nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii 

wiekowej. 

V. Jury ma prawo do nie przyznawania nagród. 

VI. Decyzja, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznanie im nagród jest ostateczna. 

VII. Ogłoszenie wyników nastąpi 08 czerwca 2021  

VIII. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wręczania nagród telefonicznie. 

IX. Fotorelacja z konkursu  zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola: 

https://p244.przedszkola.net.pl/ 

X. Nadesłane zdjęcia prac stają się własnością Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Załącznik nr 1. 

Metryczka pracy 

Konkurs plastyczny  z cyklu  „Wiosna w zielonych okularach” 

pt.: „Wiosną w lesie” 

Tytuł pracy……………………………………………………………………………………………………………………………….* 

Imię  i nazwisko dziecka , wiek…………….…………………………………………………………………………………..* 

Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………………………………………………………..* 

Adres, telefon , e-mail przedszkola………………………………………………………………………………………….. 

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

Informacja administratora i zgoda Rodziców: W trybie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia   27 kwietnia 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.U.UE.L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) , dalej RODO, informuję: 

1.Administratorem jest Przedszkole Nr 244 „Niegocińskie skrzaty” w Warszawie, reprezentowane przez dyrektora. 

2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Sławomir Duda , tel.723 243 678 

3. Dane osobowe w zakresie imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko nauczyciela i imię i nazwisko rodzica przetwarzane będą w 

trybie art.6 ust.1 lit.a RODO(Zgoda osoby , której dane dotyczą) 

4.Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z konkursem i jego promocją. 

5.Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

6.Dane osobowe podane w ramach konkursu przechowywane będą do 31.08.2021r 

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub w jego rozstrzygnięciu. 

9.Cofnięcie zgody może mieć następującą formę; Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez…., udzieloną w dniu…. 

w celu… Podpis osoby , której dane dotyczą. 

10.Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby , ich sprostowania , usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 

Po zapoznaniu z powyższymi informacjami wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych na potrzeby organizacji konkursu 

w trybie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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.U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r) 

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

Data i podpisy Rodziców/Opiekunów dziecka                                                                      Data i podpis Nauczyciela 

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

                                                                                     Pieczątka i podpis Dyrektora Przedszkola         

*wypełnić drukowanymi literami 



 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 2. 
 

 

 

 

                                           Zgoda Rodziców/Prawnych Opiekunów 

  

 

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

                                                    IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

 

Oświadczam ,że wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie „Wiosna w zielonych 

okularach- Wiosną w lesie”, organizowanym przez Przedszkole Nr 244 „Niegocińskie Skrzaty” 

Warszawa ul. Niegocińska 9 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Przedszkola Nr 244 zdjęcia pracy oraz danych 

osobowych / imię i nazwisko dziecka , nr placówki/ przy publikacji wyników konkursu. 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                        podpis rodzica/ opiekuna pranego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


