
 
 

 

 

Regulamin konkursu „Zdrowie naszym skarbem” 
z dnia 25.09.2019 r. 

 
I. O konkursie 

Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu. Konkurs plastyczny „Zdrowie 

naszym skarbem” jest skierowany do dzieci z przedszkoli, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli  

i Szkół Promujących Zdrowie. Konkurs obywa się w ramach zadania publicznego pn. „ORGANIZACJA  

I RELIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI 

PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został zgłoszony oraz oceniony 

pozytywnie w ramach  KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH 

PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA WE WROCŁAWIU.  

 

II. Szczegóły konkursu 

W ramach Konkursu „Zdrowie naszym skarbem” dzieci mają za zadanie przygotować prace plastyczne 

nawiązujące do:  

-zdrowego odżywiania; 

-aktywności fizycznej; 

-współpracy, pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.  

Przy ocenie pracy przede wszystkim będzie brany pod uwagę wkład własny dziecka w jej wykonanie. W 

dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lat oraz 5-6 lat – zostaną przyznane nagrody główne. Każde przedszkole 

oraz dziecko biorące udział w Konkursie otrzyma dyplom.  

 

III. Koordynator i osoba kontaktowa 

Koordynatorem projektu jest Magdalena Mucha, koordynator ds. promocji zdrowia w Przedszkolu nr 66,  

e-mail: magda.mucha85@wp.pl  

IV. Uczestnicy 

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli, należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli 

i Szkół Promujących Zdrowie.  

 

V. Cel projektu 

Celami Konkursu są: 

 kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych w domu i w przedszkolu; 

 zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania oraz ich praktykowanie w życiu codziennym; 

 stwarzanie warunków do rozwijania sprawności fizycznej oraz poznania różnorodnych sposobów 

aktywnego wypoczynku; 

 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, współpracy, pozytywnych postaw wobec osób 

niepełnosprawnych; 

 zapewnienie odpowiednich warunków dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym w tym 

będącym na diecie specjalistycznej; 

 wdrażanie do dokonywania świadomych wyborów wpływających na nasze zdrowie. 
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VI. Warunki uczestnictwa 

Uczestnicy wykonują prace z podziałem na grupy wiekowe 3-4-latki oraz 5-6-latki. Format: kartka A4 (bez 

passe partout), forma płaska, technika dowolna. Prace należy wykonać indywidualnie. Każda placówka może 

wybrać po 2 prace. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę: Imię i Nazwisko autora, wiek, imię i 

nazwisko nauczyciela, nazwa i adres placówki. 

Termin dostarczania prac: od 14 do 25 października 2019 r. 

Miejsce dostarczania prac: Przedszkole nr 66 „Bajkolandia”, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław. Prace mogą być 

dostarczone osobiście lub przesłane pocztą tradycyjną. 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych uczestnika Konkursu (Załącznik nr 1). O wynikach 

konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Prace konkursowe przechodzą na własność 

organizatora i nie będą zwracane.  

 

VII. Finansowanie Konkursu 

Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania pn. ORGANIZACJA I REALIZACJA 

DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI 

I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019  

z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

 

 

Wiek dziecka 

 

 

Nazwa, adres i telefon przedszkola 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Potwierdzam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………….. (imię i nazwisko) w konkursie pt. 

„Zdrowie naszym skarbem” oraz na bezpłatne publiczne wykorzystanie pracy w celu jej wystawy w Przedszkolu 

nr 66 Bajkolandia ul. Łączna 1-5 we Wrocławiu oraz w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia pracy wyrażam 

zgodę na umieszczenie jej na stronie internetowej przedszkola www.bajkolandia.wroclaw.pl 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 

             Miejscowość, data                                                    Podpis rodzica/opiekuna 

 

Administratorem danych jest Przedszkole nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław. Kontakt 

do naszego inspektora danych osobowych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 

60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na: 

http://www.bajkolandia.wroclaw.pl/node/30 

 

https://poczta.wp.pl/k/
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