
 

Regulamin ogólnopolskiego 

 konkursu plastycznego 

„Ekoludek-drugie życie śmiecia” edycja II 

 

1.  

Organizatorem konkursu jest 

Przedszkole Miejskie Nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105, 90-547 Łódź 

Tel: 426360422 

 Koordynator konkursu: n-lka  Monika Dziubałtowska –      

      m.dziubaltowska@pm23.elodz.edu.pl 

        n-lka Joanna Kostrzewa 

      j.kostrzewa@pm23.elodz.edu.pl  

2.  

Cele konkursu 

− promowanie postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność 
dbania o środowisko naturalne 

− pobudzanie inwencji twórczej i rozwój zdolności manualnych dzieci w 
placówka przedszkolnych w zakresie ponownego wykorzystania 
surowców wtórnych 

− zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możliwość 
ich powtórnego wykorzystania – recykling 

 

3. 

 Warunki uczestnictwa  

 Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 
 uczestnikami konkursu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat  

mailto:m.dziubaltowska@pm23.elodz.edu.pl
mailto:j.kostrzewa@pm23.elodz.edu.pl


 Zadaniem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną 

 przestrzennej postaci „Ekoludka”, wykorzystując  odpadki i nieużytki  (ścinki, 

 puste butelki, rolki od papieru, korki plastikowe, pudełka itp.) i przesłanie   

 wykonanej pracy wraz z załącznikami: karty zgłoszenia oraz oświadczenia 

 rodzica/opiekuna prawnego na adres przedszkola: 

Przedszkole Miejskie Nr 23  

ul. Żeromskiego 105,  

90-547 Łódź 

w terminie do 09.12.2022r.  

 

 

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

− wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych 

− inwencja i pomysłowość podejścia do tematu 

− wrażenia estetyczne 

− bezpieczeństwo 

− spełnienie podanych wytycznych 

 

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa złożona z nauczycieli 

przedszkola  

Nauczyciele przygotowujący prace do konkursu otrzymają elektroniczne 

podziękowanie, natomiast wszystkie dzieci biorące udział w konkursie dyplomy 

za udział w formie elektronicznej zostaną wysłane na wskazany adres email.  

 

Laureaci konkursu (miejsca od 1-3 i wyróżnieni) otrzymają dyplomy i nagrody 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20.12.2022r. na stronie internetowej 

przedszkola: www.pm23lodz.wikom.pl 

 

Przesłanie karty zgłoszeniowej i pracy konkursowej na adres Przedszkola nr 23 w 

Łodzi  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i wyrażenie 

zgody na wykorzystywanie danych osobowych na przetwarzanie w celu organizacji 

konkursu plastycznego „Ekoludek drugie życie śmiecia”, w tym dokumentowania 

udziału dziecka w konkursie, wyróżnienie laureatów konkursu oraz zamieszczenia 

fotografii pracy na stronie internetowej PM nr 23   

 
 

https://pm23lodz.wikom.pl/?url=o-nas.html


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„Ekoludek - drugie życie śmiecia” 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………….. 

 

Wiek dziecka ..………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego praca została wykonana  

 

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

 

Nazwa placówki...................................................................................... 

 

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

 

E-mail kontaktowy do wysłania dyplomów/podziękowań 

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

 

Nazwa Ekoludka ..………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ 

DZIECKA W KONKURSIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

……………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, że zgodnie z 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 zawiązku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także 

RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka w postaci imienia, nazwiska, 

wieku oraz publikacji jego w celu organizacji konkursu plastycznego „Ekoludek-drugie życie 

śmiecia”.  

Oświadczam, że w momencie dostarczenia drogą emaliową pracy na konkurs „Ekoludek-drugie 

życie śmiecia” organizowany przez PM nr 23 w Łodzi, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe do tych prac na Organizatora Konkursu ( art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83). 

 

 

 

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

Miejscowość, data       Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 



 
 

 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA O WYRAŻENIU ZGODY NA   

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że zgodnie z 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 zawiązku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także 

RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i 

nazwiska, adresu mailowego w celach organizacji  konkursu plastycznego „Ekoludek-drugie 

życie śmiecia”.  

 

 

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

         (data i podpis nauczyciela) 

 


