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    Konkursu plastycznego pod tytułem : „ Moja wyprawa do lasu”       

 

 

         Konkurs jest jedną z form wychowania i umiłowania młodzieży do przyrody. 

Prace konkursowe powinny przedstawiać obraz ulubionych miejsc z wypraw  

do lasu  oraz sposoby i możliwości zapobiegania złym nawykom w stosunku  

do degradacji.  

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec przyrody. 

Prace konkursowe mogą być wykonane rysunkiem, akwarelą, grafiką.  

Praca powinna być wykonana samodzielnie.  

 Format prac A3 lub A4 

Na odwrocie każdej pracy należy podać  

 imię i nazwisko  

 kategoria  

 nazwę i adres szkoły  

 temat lub tytuł pracy  

 nazwisko nauczyciela  

 data wykonania 

         Nadesłane prace będą rozpatrywane w kategoriach : 

         I kat.  Przedszkola  

         II kat. Szkoła Podstawowa I-III 

         III kat.  Szkoła Podstawowa IV-VI 

         IV kat. Klasa VII , VIII + Gimnazjum 

 czas trwania konkursu od 1 kwietnia do 20 września  2019 r.  

 prace konkursowe będą ocenione  przez  jury do dnia 30 września  2019 r.   

  wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej www.lop.tbg.pl   .  

Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 20 września  2019 r.  pod adres Zarząd 

Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 39-400 Tarnobrzeg ul. Moniuszki 16             

          tel. 8227685 lub doręczyć w godz. od 13.00 – 14.00 
 

 

 

Zgodnie z wymogami RODO  prosimy o doręczenie oświadczenia  

 
  



 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna………………………………..……………….…………… 

do Konkursu plastycznego pod tytułem : „ Moja wyprawa do lasu” w celu przeprowadzenia konkursu 

zorganizowanego przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. Dane osobowe przetwarzane będą 

podczas oceny komisji konkursowej, na stronie internetowej, portalach społecznościowych w/w instytucji w celu 

informowania i promocji tego przedsięwzięcia.  

Administratorem danych jest Liga Ochrony Przyrody zarząd Okręgu w Tarnobrzegu ul. Moniuszki 16.  

Więcej informacji na stronie internetowej www.lop.tarnobrzeg.pl w zakładce pt. „RODO”.  

 

 

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

Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


