
 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału  

w 

 Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym 

„Na ratunek pszczołom” 

20.05 Światowy Dzień Pszczół 
 

 
Organizator: Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika,  
41-902 Bytom, ul. Chrobrego 9, tel.32 281-30-35,  
email swietlica.kopernika@gmail.com 
 

CELE KONKURSU: 
• Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, 
• Rozwijanie kreatywności i aktywności dzieci, 
• Popularyzacja wiedzy na temat pszczół, ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody, 
• Zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek oraz 

postępującej degradacji środowiska, 
• Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, 
• Motywacja do podejmowania decyzji proekologicznych, 
• Integracja ze środowiskiem lokalnym. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie biorą udział dzieci z klas I -III uczestniczące w zajęciach świetlicowych. 
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu propagującego postawy proekologiczne 

wobec pszczół. 
3. Forma pracy płaska, format A-3. 
4. Pracę samodzielnie wykonuje jeden wychowanek świetlicy. W konkursie może wziąd udział 

maksymalnie 5 prac z danej placówki. 
5. Autor nadsyłający prace na konkurs wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu (uzyskanie zgody opiekuna prawnego ucznia należy do zadao 
wychowawcy). 

6. Prace nie mogą byd dotychczas prezentowane ani nagradzane w innych konkursach. 
7. Przekazanie prac na konkurs związane jest ze zgodą na ich opublikowanie. Prace nie będą 

zwracane. 
8. Prace zgłoszone na konkurs powinny zawierad (załącznik): 

 Imię, nazwisko i wiek Uczestnika. 

 Nazwę szkoły wraz z adresem i numerem telefonu. 

 Dane wychowawcy. 
9. Na prace czekamy do 31.05.2021 r. w godzinach od 07:00 do 15:00 (sekretariat szkoły). 
10. O terminie podsumowania konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

 
 
 
 

Organizatorzy: 
Diana Niedziela 

Magdalena Jankiewicz 
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Załącznik  

 

 

Imię i nazwisko ucznia  
 

Klasa  
 

Szkoła  
 

Imię i nazwisko wychowawcy  
 

e-mail  
 

telefon  
 

 

 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 
 

................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i rejestrowanie 

wizerunku mojego dziecka w Międzyświetlicowym konkursie plastycznym  

„Na ratunek pszczołom” organizowanym przez świetlicę szkolną działającą przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Bytomiu.. 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 
 

……………………………………… 

(Podpis, miejscowość, data) 

 

 


