
 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„JESTEM  EKO” 

 

 Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, Biblioteka 

Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli. 

 Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Ziemia nasz wspólny dom” zgłoszonego                         

do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” 2022.  

 Celem konkursu jest: 

• rozpowszechnianie idei projektu ekologicznego „Ziemia nasz wspólny dom”, 

• kształtowanie wśród uczniów właściwej postawy wobec przyrody i dostrzegania jej 

różnorodności, 

• rozwijanie pozytywnych uczuć wobec świata przyrody, 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i troski                          

o najbliższe otoczenie,   

• propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,  

• tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, 

w szkole i najbliższym otoczeniu,  

• uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego wynikające z działalności 

człowieka,  

• wychowanie uczniów w poszanowaniu przyrody,  

• rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego świata i jego artystycznej interpretacji, 

• rozwijanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, 

• odkrywanie przez uczniów własnych uzdolnień,  

• rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, 

• kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego, 

• stworzenie wystawy prac i prezentacja twórczości uczniów w Bibliotece Pedagogicznej                       

w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli. 

 Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z powiatu 

zduńskowolskiego.  

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej promującej zachowania ekologiczne. 

 Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. 

 Praca powinna być wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, 

wydzieranka, kolaż, techniki mieszane itp.) na kartonie lub innym płaskim materiale.                     

Format pracy: A4. 

 Prace powinny zawierać dołączoną wizytówkę, umieszczoną na odwrocie, z następującymi 

danymi: 

• imię i nazwisko autora pracy,  

• nazwa i adres szkoły podstawowej, 

• imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela. 

 

 



 

 Każdy uczestnik powinien złożyć tylko jedną pracę w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej  

w Sieradzu Filii w Zduńskiej Woli do 13 maja 2022 r. lub nadesłać pocztą (decyduje data 

stempla pocztowego) na adres: 

      Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego 

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli 

 ul. Żeromskiego 10 a 

 98-220 Zduńska Wola 

 Z dopiskiem na kopercie KONKURS 

 Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 13 maja 2022 r. nie będą rozpatrywane. 

 Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

 Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność  

z tematem konkursu, spełnienie wymogów formalnych, poziom artystyczny pracy, 

oryginalność, rozwiązania kompozycyjne. 

 Dla laureatów Organizator ufundował dyplomy i nagrody książkowe. 

 Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się                                         

27 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filia w 

Zduńskiej Woli.  

 Prace można będzie odebrać po wystawie konkursowej (koniec czerwca 2022 rok)                                      

w w/w siedzibie. 

 Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej                   

i opublikowania ich na stronie internetowej i fanpage’u organizatora, 

 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych, które będą 

wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród. 

 Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie pytania kierować należy na 

adres e-mail: filiazdunskawola@bpsieradz.pl lub pod numerem telefonu: 43 823 34 71. 

 

Klauzula Informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, 

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, ul. 3 – Maja 7, 98-200 Sieradz. Dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych: iodo@wodnsieradz.edu.pl 

 Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i realizacja konkursu pt. „Jestem Eko”. Podstawą 

przetwarzania jest art. 6 ust.1.lit.a RODO. 

 Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa. 

 Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. 

 Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

w tym nie podlegają profilowaniu. 

mailto:filiazdunskawola@bpsieradz.pl


 

 Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten,  

w którym dane osobowe są zbierane. 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 
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