LIGA OCHRONY PRZYRODY
ZARZĄD OKRĘGU
ul. Bernardyńska 6 85-029 Bydgoszcz
e-mail: lopbydgoszcz@gmail.com
www.lop.bydgoszcz.pl

REGULAMIN
MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Moja zielona Bydgoszcz”

„

I Organizator
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Bydgoszczy.
II Cele konkursu:
- upamiętnienie 100 rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy,
- kształcenie zmysłu obserwacji,
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,
- uwrażliwienie na piękno przyrody i uczenie odpowiedzialności za jej stan,
- rozwijanie patriotyzmu lokalnego.
III Adresaci konkursu:
Dzieci bydgoskich przedszkoli.
IV Etapy konkursu
- Przedszkole/placówka może przesłać dwie prace z danej grupy wiekowej
do 15 kwietnia 2020 r.
- Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród do 10 czerwca 2020 r.
IV Tematyka konkursu:
„Moja zielona Bydgoszcz” – praca plastyczna
VI Zasady konkursu:
1. Prace plastyczne w formacie A4, w dowolnej technice płaskiej, wykonane
własnoręcznie przez dzieci.
2. Prace powinny podkreślać znaczenie terenów zielonych, które znajdują się w pobliżu
przedszkola, czy miejsca zamieszkania dziecka i zawierać elementy świadczące o
tym, że należą do naszego miasta. Prace nie muszą stanowić odzwierciedlenia
rzeczywistości, mogą być wizjami autora pracy.
3. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs powinny być pracami indywidualnymi.
4. Prace konkursowe muszą być opatrzone nazwiskiem i imieniem autora, podaniem
wieku dziecka, dokładnym adresem przedszkola, numerem telefonu, faksu, e-mail.
Prosimy również o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna pracy.
5. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć „Oświadczenie o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych” podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika konkursu– załącznik.
Bez takiego oświadczenia prace nie będą kwalifikowały się do konkursu.
6. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r. na adres:
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz.
7. Prace nie będą zwracane autorom.
Zarząd Okręgu LOP
(e-mail: lopbydgoszcz@gmail.com)

w Bydgoszczy

Załącznik

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko dziecka)
……………………………………………………………………………………
w Miejskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci Przedszkolnych pod hasłem
„Moja zielona Bydgoszcz”,
jak również na publikację danych osobowych i wizerunku ucznia – uczestnika
konkursu na stronach internetowych organizatorów Konkursu, fundatorów
nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu.

……………………………..............................
data i podpis opiekuna prawnego dziecka

