
pieczątka szkoły                                                                                Do nauczycieli 

                                                                                                                klas I-III 

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY 

 
Adresaci konkursu: Uczniowie miasta Bydgoszcz ze szkół podstawowych, klasy I - III. 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr  56 w Bydgoszczy, ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz,  tel./fax: 52 371 49 56  

Współorganizatorzy: Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 6 . 

Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów  problemem ginących owadów, płazów i ssaków, których obecność  

w naszych ogrodach  jest niezbędna do zachowania prawidłowego ekosystemu, 

 kształcenie postaw proekologicznych, 

 rozwijanie zdolności plastycznych 

 rozbudzanie wyobraźni i kreatywności. 

Tematyka konkursu: Zadaniem uczniów jest najpierw zdobycie wiedzy, w jaki sposób człowiek może zadbać  

o przyrodę, poprzez budowanie azyli dla owadów pożytecznych, uprawę roślin miododajnychoraz  tworzenie 

przyjaznych zakątków dla pożytecznych płazów i ssaków w ogrodach.Kolejnym krokiem jest plastyczne wyrażenie 

zdobytej wiedzy, czyli przedstawienie dzikich mieszkańców w przyjaznym dla nich otoczeniu .  

Regulamin konkursu: 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej w formacie A4,  

w technice dowolnej. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs powinny być pracami indywidualnymi. 

2. Prace konkursowe muszą być z tyłu opatrzone nazwiskiem i imieniem autora, dokładnym adresem szkoły, 

numerem telefonu. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna pracy, e-mail lub 

telefon kontaktowy. 

3. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć „Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych” podpisane przez rodzica uczestnika konkursu. Druk oświadczenia do pobrania na stronie: 

www.sp56bydgoszcz.edupage.org oraz www.lop.bydgoszcz.pl 

4. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do dnia  15.10.2018 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 56, 

ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz, z dopiskiem Miejski Konkurs „Przyjazny ogród dla dzikich zwierząt 

w plastycznych odsłonach”. 

5. Każda szkoła może przesłać dowolną ilość prac. Prace nie będą zwracane autorom. 

6. Nazwiska laureatów ukażą się na stronie:  www.sp56bydgoszcz.edupage.org. oraz www.lop.bydgoszcz.pl 

7. Uroczyste podsumowanie konkursu i  wręczenie nagród odbędzie się w ostatnim tygodniu października 

 br. w Szkole Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy. O dokładnej dacie i godzinie powiadomimy e- mailem. 

 

Organizatorzy:   Ewa Kolenda, Violetta Majewicz, Anna Galwas (e-mail kontaktowy: anna.galwas@wp.pl) 

„ Przyjazny ogród dla dzikich zwierząt  
w plastycznych odsłonach” 

realizowany w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego 
NA RATUNEK PRZYRODZIE… -  

 DBAMY O PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA DZIKICH ZWIERZĄT 
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http://www.sp56bydgoszcz.edupage.org/
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział 

 

................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

klasa .............................................., 

szkoła: ................................................................................................................................... 

 

w Miejskim Konkursie „ Przyjazny ogród dla dzikich zwierząt w plastycznych odsłonach”, 

jak również na publikację danych osobowych i wizerunku ucznia  – uczestnika konkursu  
na stronach internetowych organizatorów Konkursu oraz fundatorów nagród. 

 
 
…………………………….............................. 
(data i podpis opiekuna prawnego ucznia) 
 
 
 
 

    
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział 

 

................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

klasa .............................................., 

szkoła: .................................................................................................................................. 

 

w Miejskim Konkursie „ Przyjazny ogród dla dzikich zwierząt w plastycznych odsłonach”, 

jak również na publikację danych osobowych i wizerunku ucznia  – uczestnika konkursu  
na stronach internetowych organizatorów Konkursu oraz fundatorów nagród. 

 
 
…………………………….............................. 
(data i podpis opiekuna prawnego ucznia) 
 

 

 


