
Regulamin Konkursu Plastycznego
„Zawsze gotowi, zawsze blisko – również, by chronić środowisko” 

 
1. Cele konkursu: 
 

*      Kształtowanie  postaw  proekologicznych  oraz  poczucia  odpowiedzialności  za
środowisko wśród dzieci i młodzieży.   

*      Wyrobienie nawyków dbałości o otoczenie.

*      Zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. 

*      Szerzenie informacji o działaniach żołnierzy Wojska Polskiego.

*      Rozwijanie kreatywności i zainteresowań.

*      Uzmysłowienie  młodych  ludzi  w  jaki  sposób  sami  mogą  przyczynić  się  do
zmniejszenia  dewastacji  środowiska.
                                                                                                                           

 
2. Zasady uczestnictwa.
 

*      Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: 

I.    Przedszkola 
II.   Szkoły podstawowe (kl. I – III)   
III. Szkoły podstawowe (kl. IV – VIII)

 
*      Tematyka prac powinna obejmować działania na rzecz ochrony środowiska, jakie 
podejmują młodzi mieszkańcy naszego regionu.
 
*      Format i technika prac -  dowolna 

 

*      Skan/zdjęcie pracy w dobrej jakości należy przesłać na adres: 4w-mbot@o2.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2021 r.    

 

*      Przyjmujemy tylko prace indywidualne
 

*      Każda praca powinna zawierać następujące informacje (dołączone w mailu 
z wysłaną pracą), 
1.  Imię i nazwisko autora, wiek.

2.  Klasa.

3.  Adres przedszkola, szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon kontaktowy.

4.  Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

5.  Dodatkowo  opiekunowie  prawni  dzieci  biorących  udział  w  Konkursie  wyrażają
zgodę  na  zbieranie,  przetwarzanie  i  prezentację  danych  osobowych
oraz upowszechnianie  wizerunku  przez  organizatorów  Konkursu  w  celu  jego
przeprowadzenia i promocji (skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia).

mailto:4w-mbot@o2.pl


 

*      Nazwa pliku graficznego z pracą powinna zawierać imię, nazwisko oraz wiek 
i nazwę placówki uczestnika.

 
OŚWIADCZENIE

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….……….na 
potrzeby organizacji Konkursu ,,Zawsze gotowi, zawsze blisko – również, by chronić 
środowisko” zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych 
(Dz.U. z  2019 r.,  poz. 1781).
 

………………………………..………………….……………
(data i podpis opiekuna prawnego)

 
 
3. Podsumowanie konkursu.
 

*        Ogłoszenie wyników odbędzie się do dn. 21.03.2021r. i ukaże się na stronie 
https://www.wojsko-polskie.pl/4bot oraz w mediach. 

 
*        Z powodu sytuacji epidemiologicznej i panujących obostrzeń w kwestii 
przekazania nagród będziemy kontaktować się telefonicznie. 

                                                               
 

 

 


