
                                                               „Wielcy ludzie mają zazwyczaj tak wielkie serca, że się w nich zawsze 
znajdzie miejsce dla uczciwego psa”. 

Kornel Makuszyński 
  

                                                                
              Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy 

           ogłasza VIII edycję 

      Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 
      „Oto nasze słodziaki - małe i duże psiaki”

                            pod patronatem Wójta Gminy Kobylnica 

I. Cele konkursu: 
1. Promocja Światowego Dnia Ziemi. 
2. Propagowanie wśród dzieci i ich rodziców działań zmierzających w kierunku    

           ochrony środowiska. 
3.  Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci poprzez działalność plastyczną i literacką. 
4.  Promowanie twórczych dokonań młodych artystów. 
5.  Rozbudzanie zainteresowań tematyką przyrodniczą. 

II. Przedmiot i warunki konkursu: 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci klas I – III szkoły podstawowej i przedszkoli. 
2. Uczestnicy przygotowują prace inspirowane obserwacją psów w trzech kategoriach:       
·   I kategoria – prace płaskie należy wykonać na papierze typu brystol, w formatach A4 – A2.  
    Nie należy ich składać ani rolować. 
·   II kategoria – prace przestrzenne – rzeźba wykonana z materiałów odpadowych z recyklingu. 
    Wysokość minimalna 50 cm, maksymalna 100 cm. 
·   III kategoria – wiersz (jeden) nigdzie wcześniej niepublikowany i nienagrodzony. 
3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace (po jednej z każdej kategorii). 
4. Wszystkie prace należy opatrzyć metryką zawierającą następujące dane: 

              imię i nazwisko uczestnika, jego wiek (klasę), nazwę i adres placówki kierującej, imię i        
              nazwisko opiekuna. 

5. Dodatkowo należy dołączyć kopertę zawierającą zgody rodziców/prawnych opiekunów na 
przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1) oraz metryczki ekspozycyjne dotyczące 
poszczególnych uczestników (załącznik 2). Zastosować czcionkę Times New Roman (rozmiar 
20). Imię, nazwisko wyszczególnić pogrubieniem. 

6. Biorący udział w konkursie zobowiązani są do przesłania wykonanych prac w terminie do 5 
kwietnia 2022 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 
ul. Główna 63 

                                                                   76-251 Kobylnica 
        z dopiskiem „Oto nasze słodziaki - małe i duże psiaki”



III. Ocena prac konkursowych oraz prawa i obowiązki organizatora: 
1.  Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 
2. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość 

wykonania, w przypadku wiersza również: walory literackie oraz język, ortografia i 
kompozycja wiersza. 

3.   Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.  
4.   Nagrody główne przewidziano dla autorów trzech najlepszych prac w każdej kategorii, 

nagrody dodatkowe przewidziano dla wyróżnionych prac konkursowych. 
5.   Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
6.   Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wystawą pokonkursową odbędzie się w dn. 22 

kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Organizator przewiduje możliwość 
zorganizowania uroczystości w formie online na platformie Teams. 

7.   Nagrody zostaną przekazane do szkół laureatów. Istnieje możliwość osobistego odbioru 
nagród w Szkole Podstawowej w Kobylnicy. 

8.      Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu. 
9.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 841 52 12 lub pisząc na adres e-mail: 

sekretariat@spkobylnica.pl 



Załącznik 1. 

 
 
 
 

 
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych 

 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 
 
  ........................................................................................................................... 
  w zakresie: imienia, nazwiska i wieku oraz nazwy szkoły, którą uczestnik reprezentuje  
  w celu organizacji i promocji konkursu ekologicznego „Oto nasze słodziaki – małe i duże psiaki”. 
  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje jego treść. 
  Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację (wystawa szkolna, strona www szkoły, itp.)  
  pracy konkursowej w materiałach promujących działalność Szkoły Podstawowej  
  im. K. Makuszyńskiego w Kobylnicy. Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania. 
  Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Art.6 ust. 1 a) RODO. 
 
  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kobylnicy. 
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż okres trwania konkursu i jego promocji lub do czasu  
      wycofania tej zgody. 
  3. Dane nie będą udostępniane innym zew. podmiotom. 
  4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania,  
      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  
      prawo do przenoszenia danych. 
  5. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa  
      na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed  
      jej cofnięciem. 
  6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
      Danych Osobowych. 
  7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
 

Data ..................................                                                                                             ............................................... 
                                                                                                                                                             Podpis Rodziców 
 



Załącznik 2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imię i nazwisko ucznia 

 
 

Szkoła, 
klasa 

 

Imię i nazwisko 
opiekuna 

 


