
VI edycja konkursu „ Zwierzaka mam i o niego dbam”

Wodzisławskie Stowarzyszenie na rzecz zwierząt „ Koty psy i my”
zaprasza dzieci i młodzież placówek oświatowych i opiekuńczych do udziału
w VI edycji konkursu plastycznego „Zwierzaka mam i o niego dbam” .

Cele konkursu:

 Kształtowanie postaw opiekuńczych wobec zwierząt
 Przedstawianie za pomocą technik plastycznych i fotografii w jaki sposób

możemy otaczać opieką zwierzęta żyjące obok nas
 Pobudzanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży

Regulamin:

 Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież przedszkoli, szkół
podstawowych oraz placówek opiekuńczych

 Uczestnicy wykonują pracę plastyczną lub fotografię, na której
przedstawiają sposób w jaki możemy opiekować się zwierzętami,
żyjącymi obok nas

 Technika płaska, natomiast format dowolny
 Fotografie prosimy o dostarczenie w formie tradycyjnej, mile widziane

łączenie technik
 Organizator przewiduje trzy kategorie wiekowe:

- przedszkola, - klasy I- IV, - klasy V-VIII
 Nagrody ufundowane z grantu miasta Wodzisław Śląski w ramach

programu walki z bezdomnością zwierząt oraz ze środków własnych
Stowarzyszenia.

Prace prosimy dostarczać do placówki Dziupla na ulicy Czyżowickiej 29b
( wjazd w lewo w wąską drogę przy skrzyżowaniu z ul.Wolności )
do 18 października 2019 do godziny 15.00. Nagrodzenie laureatów odbędzie
się 22 października o godzinie 17.00 w placówce Dziupla ( laureaci zostaną
wcześniej powiadomieni). Po uroczystości nagrodzenia laureatów będzie
możliwość odebrania własnej pracy.

UWAGA: Prosimy do każdej pracy dołączyć zgodę uczestnictwa podpisaną
przez rodzica lub opiekuna prawnego. Serdecznie zapraszamy



Koordynator konkursu: Barbara Połednik Tel 605 109 892

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka w zakresie uczestnictwa w konkursie plastycznym „ Zwierzaka mam i o niego dbam”
oraz publikacji wyników tego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz
Zwierząt Koty Psy i My działającego przy ulicy Marklowickiej nr 21 w Wodzisławiu Śląskim;
nr KRS 0000505411

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego stowarzyszenia.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie

Jego danych w celach konkursowych.

Tabelka z danymi uczestnika i opiekunów, którą prosimy nakleić na tylnej
stronie pracy plastycznej

Imię , nazwisko
oraz wiek i klasa
uczestnika

Adres placówki wysyłającej pracę
lub prywatny opiekunów

Imię i nazwisko opiekuna
oraz numer telefonu




