
 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 41 
im. Jana Matejki 

 

 w Częstochowie 

 organizuje 

III POWIATOWY  

KONKURS EKOLOGICZNY 
dla uczniów Przedszkoli i Szkół Podstawowych klas I - VIII 

 

„ZABAWKA EKOLOGICZNA” 
 

Regulamin Konkursu 

I. Cele konkursu: 

 zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem przyrody oraz ochroną środowiska, 

 propagowanie segregacji i recyklingu odpadów,  

 doskonalenie zdolności manualnych, 

 prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej, 

 rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych, 

 zachęcenie uczniów do wykonywania prac przestrzennych z różnych materiałów jako kreatywnej formy 

spędzania wolnego czasu, 

 pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii. 

 

  



 

II. Zasady konkursu: 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń Przedszkola lub uczeń klasy I - VIII Szkoły Podstawowej. 

2. W Konkursie może wziąć udział dowolna ilość uczniów ze szkoły. 

3. Praca musi przedstawiać zabawkę wykonaną z odpadów. 

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace autorskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do 

innego konkursu.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

III. Kryteria oceny:  

1. Walory merytoryczne - zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze. 

2. Walory artystyczne - ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność. 

 

IV. Zasady uczestnictwa: 

1. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę własną (zabawkę ekologiczną), 

z dołączoną metryczką wypisaną drukowanymi literami. Opis powinien zawierać:  

 

TYTUŁ PRACY, NAZWISKO I IMIĘ AUTORA,  

KLASA (wiek) AUTORA 

NAZWĘ SZKOŁY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA (w tym adres e-mail szkoły) 

ORAZ DANE NAUCZYCIELA 

 

 

2. Wymiary pracy - dowolne. Technika - dowolna. Forma pracy - przestrzenna. 

3. Wraz z pracą konkursową (zabawką ekologiczną) należy dostarczyć kartę zgłoszenia uczestnictwa w 

Konkursie - Załącznik nr 1. 

4. Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców na 

przetwarzanie danych osobowych.  -  Załącznik nr 2. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niezgodnych z tematyką 

oraz bez opisu.  

6. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i wezmą udział w wystawie zorganizowanej 

przez SP 41. 

7. Autorom najlepszych prac (zabawek ekologicznych) zostaną przyznane dyplomy i nagrody.  

8. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: 

- przedszkola i klasy I-III 

- klasy IV-VI 

- klasy VII-VIII 

 

V. Terminarz Konkursu: 

1. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.  

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.   

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2020 r. 

4. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni  na adres e-mail szkoły. Lista nagrodzonych będzie 

również umieszczona na stronie Organizatora. 

5. Nagrodzeni autorzy prac zostaną zaproszeni na Uroczyste Rozdanie Nagród (dokładna data i godzina 

zostaną podane w późniejszym terminie).  

6. Prace (zabawki ekologiczne) należy nadsyłać na Konkurs do siedziby Organizatora na adres:  

 



 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki 

ul. Okólna 31/39 

42-218 Częstochowa 

z dopiskiem „Zabawka ekologiczna” 

 

           lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

 

 

ZAPRASZAMY ! 

Organizatorzy: 

mgr Agnieszka Głowacka 

mgr Agnieszka Stempniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

……………………. 
        (pieczęć szkoły) 

  

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w Konkursie Ekologicznym 

 

„Zabawka ekologiczna ' 2020” 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie 

 

 

Dane uczestnika Konkursu 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika ............................................................................................................ 

2. Tytuł pracy ..................................................................................................................................... 

3. KLASA (wiek) .............................................................................................................................. 

3. Adres i nazwa szkoły ..................................................................................................................... 

4. Telefon szkoły ................................................................................................................................ 

5. E-Mail szkoły ................................................................................................................................. 

6. Imię i nazwisko nauczyciela .......................................................................................................... 

 

Załącznik nr 2 

 

 
Częstochowa, dn. ……………………….. 

(Pieczęć Administratora danych) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

 w celu organizacji i wzięcia udziału w konkursie 

 

…………….................................................................................................................................................. 
(nazwa konkursu) 

w dniu/dniach …………………......., organizowanym przez……………………………………… 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

…………………………………………………….. 
                                  (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki, ul. Okólna 31/39 w Częstochowie tel. 34 

361 38 86, e-mail: sp41@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodeb@sod.edu.pl lub numerem telefonu 34-362-51-

05. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia 

 

w konkursie ……………………………………......…………………......................................,  

(nazwa konkursu i termin) 

 

 zgodnie z regulaminem konkursu. 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na 

podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 

dziecka/ucznia w konkursie. 

 

 

 

……………………………………………… 

(Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatowej) 

 

 


