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Szanowni Państwo , 

 

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie 

Plastycznym na Plakat nt. „Zdrowa Przyroda - Zdrowy Człowiek”, organizowanym przez 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

we Włocławku. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu 

jest propagowanie postaw i zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Od początku 

istnienia Ziemi, człowiek czerpał i czerpie wiele ze środowiska przyrodniczego, w którym 

żyje. Jego życie zależy od warunków panujących w środowisku przyrodniczym. Chroniąc 

przyrodę i jej zasoby naturalne,  chronimy również swoje zdrowie. 

Przygotowane plakaty wraz z kartą pracy i wymaganymi oświadczeniami prosimy 

dostarczyć pod adres Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 – Włocławek  

do dnia 28 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje są zawarte w załączonym regulaminie oraz 

dostępne na stronie internetowej www.odn.ckziu.wloclawek.pl. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny tel. 54 232 63 07 tel. kom. 

732 668 987. 
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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na Plakat „Zdrowa Przyroda- 

Zdrowy Człowiek” dla uczniów szkół podstawowych  w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. 

I. Założenia ogólne: 

 Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2020/2021. 

 Zasięg konkursu obejmuje Gminę/ Miasto Włocławek.  

1. Cele konkursu: 

 propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,  

 promocja akcji ekologicznych i zdrowego stylu życia, 

 pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 

 zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań proekologicznych, 

 zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działań 

człowieka,  

 uświadomienie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji, 

 zainspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania 

różnych 

 umiejętności życiowych,  

 pobudzanie twórczej aktywności. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

 kategoria  - uczniowie klas I - III szkoły podstawowej, 

 kategoria - uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej, 

 kategoria - uczniowie klas VII -VIII szkoły podstawowej. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i złożenie pracy plastycznej związanej 

z tematem konkursu. 

4. Wymogi dotyczące prac konkursowych: 

 każdy uczestnik konkursu dostarcza jeden plakat, 

 format  plakatu A 4 lub A 3, 

 technika dowolna, praca płaska, 

 plakat powinien zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu 

pracy, 



 3 

 plakaty nie są plagiatem ani w żaden sposób nie naruszają praw autorskich 

i regulaminu konkursu. 

 

W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

wstrzymania nagrodzenia wyróżnionych prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 

5. Terminy:  

1. Złożenie plakatów w formie papierowej wraz z kartą pracy ( załącznik nr 1) 

i oświadczeniem ( załącznik nr 2) do dnia –  28.02. 2021 r. na adres Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 – Włocławek z dopiskiem Konkurs 

na Plakat  Zdrowa Przyroda – Zdrowy Człowiek. Autorzy plakatów, biorący udział 

w konkursie, zobowiązani są do przekazania organizatorom konkursu pełnego 

imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu, adresu mailowego do kontaktu, 

nazwy i adresu szkoły, imienia i nazwiska nauczyciela ( opiekuna  ucznia). 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników do dnia 15 kwietnia 

2021 r. w formie odpowiedzi na adres mailowy, z którego nadesłano pracę. 

3. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w  siedzibie Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

we Włocławku, ul Nowomiejska 25, 87-800 – Włocławek. Szczegółowe 

informacje zostaną przekazane drogą mailową oraz będą dostępne na stronie 

internetowej www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

6. Kryteria oceny: 

 zgodność tematu z treścią  plakatu, 

 walory artystyczne, 

 oryginalność i samodzielność wykonania, 

 forma estetyczna  plakatu, 

 zgodność z Regulaminem. 

7. Spośród autorów nadesłanych prac wyłonionych zostanie trzech laureatów ( zdobywcy 

I, II, III miejsca w konkursie) w następujących  kategoriach:  

 kategoria  I  klasy I – III szkoły podstawowej, 

 kategoria II  klasy IV- VI szkoły podstawowej, 

 kategoria  III klasy VII-VIII szkoły podstawowej. 

8. Do pracy plastycznej Uczestnika należy dołączyć pisemną zgodę Rodzica/Opiekuna 

Prawnego na udział Uczestnika w Międzyszkolnym  Konkursie Plastycznym 

http://www.odn.ckziu.wloclawek.pl/
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„Zdrowa Przyroda - Zdrowy Człowiek”. (Zał. nr 2 do skopiowania znajduje się  

na końcu Regulaminu Konkursu). 

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie 

udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystanie nadesłanych prac  

we wszystkich czynnościach związanych wyłącznie z konkursem. Biorąc udział 

w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego 

danych osobowych. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane 

wyłącznie do celów związanych z konkursem, przy zachowaniu zasad określonych 

w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

10. Prace plastyczne będą zwracane Autorom. 
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   Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

                                                     METRYKA    PRACY 

 

 

 

Tytuł plakatu:   

 

 

 

Autor: Nazwisko i imię 

 

 Klasa 

 

 Adres szkoły 

 

 

 

Adres do korespondencji: 

 

Telefon:   

                                       

e-mail 

                     

 

Imię i nazwisko opiekuna pracy: 

 

tel.  

 

 

e-mail:  

                                                                                               

 

Opis plakatu:  

 

 

 

Wykorzystane materiały:  

 

                                      

 

Pieczątka szkoły                                                         Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

  

 



 6 

Załącznik nr 2  

  

Formularz dotyczący wyrażenia zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka 

w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Zdrowa Przyroda - Zdrowy Człowiek”. 

  

  

Ja, niżej podpisana/y (proszę podać imię i nazwisko)…………………………………… 

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

akceptuję warunki Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun 

prawny dziecka na: 

1) udział dziecka (proszę podać imię i nazwisko dziecka)……………………………… 

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

w  Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Zdrowa Przyroda – Zdrowy Człowiek”. 

 2) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. 

poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego  dziecka /podopiecznego, (autora pracy) w zakresie: imienia  

i nazwiska oraz wizerunku  na zdjęciach z rozdania nagród  w związku z udziałem 

w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym ”Zdrowa Przyroda - Zdrowy Człowiek”,  

we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie oraz jego 

wynikach na stronie Internetowej Organizatora www.odn.ckziu.wloclawek.pl  

  

3) późniejszą publikację i/lub prezentację pracy uczestnika Konkursu (dziecka) oraz jej 

przetwarzanie w celach informacyjno – promocyjnych. 

  

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

Miejscowość, data .                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

                                                                 

     

     

         

        

     

http://www.odn.ckziu.wloclawek.pl/

