
 REGULAMIN KONKURSU O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 
„EKO-CUDA”  

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU ŻORY 

Cel konkursu  
Rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów, kształtowanie właściwych postaw poprzez 
zachęcenie dzieci do odzysku surowców wtórnych (np. plastikowych nakrętek, aluminiowych 
puszek itp.), rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczej. 

Zasady ogólne  

Organizatorem konkursu o tematyce ekologicznej „EKO-CUDA” dla uczniów klas I-lVszkół 
podstawowych z terenu Żory jest Fundacja Folwark pod Lipami.  

Udział w konkursie polega na wykonaniu według własnego pomysłu przedmiotu z dowolnych 
surowców wtórnych z zastosowaniem różnorodnych technik.  

Przedmioty zgłoszone na konkurs powinny charakteryzować się walorami użytkowymi, 
dekoracyjnymi, artystycznymi lub edukacyjnymi. 

Prace można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwu – trzyosobowych. Organizator 
dopuszcza pomoc osoby dorosłej przy wykonaniu pracy konkursowej, w ramach czynności, które 
nie mogły zostać samodzielnie i bezpiecznie wykonane przez dzieci. 

Termin dostarczenia prac do 02.04.2019 r.  

Miejsce składania prac:  
-  Szkoła Podstawowa nr 15 (44-240 Żory, ul. Bankowa 1, świetlica) 

Prace należy podpisać następującymi danymi: 
- imię i nazwisko autora (autorów) pracy 
- klasa/szkoła/nauczyciel kierujący do konkursu 
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz jego telefon kontaktowy 

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 
dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica. Dostarczone prace bez oświadczenia nie będą 
brane pod uwagę. 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.       

Najładniejsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 

Organizator nie zwraca prac konkursowych. 



Przesłanie prac jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania pracy w celach promocyjnych związanych z konkursem.  

Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119. 

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w Domu Kultury w Żorach, ul. Dolne  
Przedmieście 1 w dniu 05.04 2019.  

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:  

Teresa Gola Tel. 604464884  



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

………………………...………………………………………………………………… 

     (imię i nazwisko dziecka) 

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w KONKURSIE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 
„EKO-CUDA” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU ŻORY organizowanym 
przez………….………………………………..zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L 
Nr 119, s. 1.  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.  

…………………………………………... 

           (data, podpis rodzica) 

 


