
KONKURS EKOLOGICZNY 
EKO MODA

 

 Przedszkole Bajkowy Świat w Swarzędzu 
oraz Leśne Duszki w Zakrzewie

 ogłaszają międzyprzedszkolny, rodzinny 
konkurs plastyczno-techniczny 

na eko strój sportowy 
z wykorzystaniem surowców wtórnych

Cel konkursu:

• Promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych, oraz rozbudzanie 
wyobraźni i fantazji.

• Pogłębienie dotychczasowej wiedzy dotyczącej segregacji odpadów 
w gospodarstwach domowych oraz znaczenia recyklingu dla ochrony 
środowiska. 

 

 Konkurs jest dwuetapowy (etap przedszkolny i międzyprzedszkolny).



REGULAMIN KONKURSU  :

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z wszystkich grup
wiekowych z naszych przedszkoli.

           
2.Tematyka konkursu: EKO strój sportowy

• Zadaniem uczestnika będzie wykonanie stroju z odpadów przeznaczonych 
do recyklingu oraz materiałów naturalnych:

-technika wykonania strojów dowolna - temat pracy strój sportowy

-każdy uczestnik może wykonać jeden strój

     3.Zgłoszenie w formie zdjęcia przynosimy do koordynatorów konkursu Pani
Karoliny z gr V oraz Michaliny z gr Jeżyków  

• (na odwrocie zdjęcia), należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę 
grupy oraz nazwę stroju i opis (z czego został wykonany).

• do pracy musi być dołączone wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych
do udziału w konkursie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

4.Ocenie podlegać będą:

•  kreatywność uczestników przy projektowaniu stroju ekologicznego,

• wykorzystane materiały,

• staranność wykonania oraz estetyka pracy.

5.Termin składania prac konkursowych: do 4 maja 2021r. (wtorek).

6.Rozstrzygnięcie 

• I etapu konkursu przedszkolnego nastąpi 7 maja

• II etapu międzyprzedszkolnego  10 maja

• ogłoszenie wyników 12 maja 2021r.



7.Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

8.ORGANIZATOR KONKURSU:

• Przedszkole nr 4 Bajkowy Świat

• Przedszkole Leśne Duszki

• Koordynator konkursu:Karolina Sochanowska, Michalina Jaworska



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu plastycznego
pt. „EKO MODA”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka ……………………………….. (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych

Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018. Poz. 1000) do celów związanych
bezpośrednio z konkursem oraz na umieszczenie zdjęcia pracy na stronie

internetowej Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” oraz Przedszkola „Leśne Duszki”

………………………………..         ………………………………………
                     Data                                         Podpis rodzica/opiekuna


