
 
 

 

 

Regulamin IX edycji wystawy pod hasłem: „Żyj zdrowo” 

z dnia 24.09.2019 r. 

 
I. O konkursie 

Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 25 „Słowiańskie Maluchy” we Wrocławiu. Wystawa  skierowana 

jest 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 IX edycji wystawy pod hasłem „Żyj zdrowo” dzieci mają za zadanie przygotować prace plastyczne 

nawiązujące do:  

-zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej; 

-ochrony środowiska; 

-higieny osobistej; 

-zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw na powietrzu. 

Uroczyste otwarcie wystawy, rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 14.11.2019r. o godzinie 10:00. 

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia do 12.11.2019r. u koordynatora Doroty Humięckiej 

tel. 697096693. Każdy uczestnik wystawy otrzyma książkę oraz dyplom.  

 

III. Koordynator i osoba kontaktowa 

Koordynatorem projektu jest Dorota Humięcka, koordynator ds. promocji zdrowia w Przedszkolu nr 25,  

e-mail: dhumiecka1969@gmail.com 

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 nawyku dbania o czystość osobistą, 

 rozumienie potrzeby właściwego odżywiania się, 

 przestrzeganie ustalonych zasad zachowania i bezpieczeństwa podczas gier i zabaw na powietrzu, 

 rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej. 
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VI. Warunki uczestnictwa 

Wystawa przeznaczona jest dla dzieci z placówek przedszkolnych należących do Wrocławskiej Sieci 

Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  

Wymagania dotyczące prac: 

 Format prac – A4; 

 Technika – dowolna; 

 Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 3 ( prace indywidualne). 

Do prac prosimy dołączyć wizytówkę wykonaną na komputerze z informacją: tytuł pracy, imię i nazwisko 

dziecka, wiek, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca. 

Do prac należy dołączyć również zgodę podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik nr 1). 

Prace prosimy dostarczyć do Przedszkola nr 25 ul. Kręta 1a (tel. 71 798 67 79) w terminie do 31.10.2019 r. 

Prace dostarczone po terminie oraz niezgodne z wytycznymi (format pracy A3) nie będą oceniane. 

 

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 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

  

………………………………………………………………………… 

w IX wystawie „Żyj zdrowo” organizowanej przez Przedszkole nr 25 „Słowiańskie 

maluchy” we Wrocławiu oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. 

; poz. 1000)do celów organizacji i ogłoszenia wyników konkursu, a także 

nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka. W przypadku wyłonienia go 

jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z 

Art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

 (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631), w szczególności wykorzystanie 

wizerunku poprzez zamieszczanie danych osobowych, wykonanych fotografii I 

OPISU DZIAŁAŃ W Internecie oraz innych formach utrwaleń  nadających się do 

rozpowszechniania. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie 

 

…………………………………….. 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Administratorem danych jest Przedszkole 25 „ Słowiańskie Maluchy” we Wrocławiu ul. Kręta 1a, 50-237 Wrocław. 

Kontakt do naszego inspektora danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. Z o.o., ul. Krasińskiego 

16, 60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych znajdziesz na 

www.p25wroc.szkolnastrona.pl  
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