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Palma Wielkanocna z recyklingu 

§1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu ekologicznego dla przedszkolaków w Łomży jest 
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat uczięszczających do przedszkoli na 
terenie Miasta Łomża. 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w 
Łomży przy ul. Akademickiej 22 oraz na stronach internetowych www.pszoklomza.pl. 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie z rodzicem pracy przestrzennej za pomocą materiałów 
wtómych. 

2. Cele konkursu: 
• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych 

związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; 
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 
• Podnoszenie świadomości ekologicznej, zwrócenie uwagi na znaczenie recyklingu. 
• Uświadomienie przedszkolakom konieczności ochrony środowiska; 
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci; 
• Przekaz wartości i tradycji ludowej; 

§2 

Przedmiot i cele konkursu 

§3 

Założenia organizacyjne 

1. 
2. 
3. 

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy przestrzennej z pomocą rodzica. 
Format pracy - praca przestrzennej o wysokości min. 0,5m do 1 m. 
Do konkursu przedszkole może zgłosić nie więcej niż 3 prace. 

http://www.pszoklomza.pl


4. Praca powinna być odpowiednio utrwalona, zabezpieczona oraz mieć podpisaną 
komputerowo metryczkę: imię i nazwisko autorą wiek, dokładny adres placówki, imię i 
nazwisko nauczyciela prowadzącego. . - > 

5. Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. zastrzega możliwość dowolnego wykorzystania 
prac, które po konkursie przeęhodzą na własność organizatora. 

Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy (przedszkola) deklarują udział w konkursie ekologicznym „Palma z recyklingu" 
do 19/02/2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 600 969 201 lub mailowo na adres 
pszok@.zgo.lomza.pl. 

2. W dniu 17/03/2021 r. w każdym ze zgłoszonych przedszkoli, powołana przez organizatorów 
Komisja Konkursowa, dokona wyboru najciekawszych prac i wyłoni laureatów Konkursu 

3. Opublikowanie wyników konkursu odbędzie się w dniu 22/03/2021 r. na stronie 
www.pszoklomza.pl. 

4. Wręczenie dyplomów Laureatom odbędzie się w ich palcówkach do 26/03/2021 r. 

Zasady przyznawania nagród 

1. Komisj a przyzna trzy miej sca ( I do I I I ) oraz dwa wyróżnienia. 
2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe. 
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

%6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. 
2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora. 
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego 

postanowień. 
4. Koordynator konkursu: Ewelina Głębocka tel: 600 969 201 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI SP. Z 0 . 0 . 

18-400 Łomża , ul. A k a d e m i c k a 22 
Tel . 513 0 2 5 847 

NIP: 718 214 18 32, REGON: 361102927 

http://www.pszoklomza.pl


§7 

Ochrona danych osobowych uczestników konkursu 

1. Przedstawiciel ustawowy małoletniego uczestnika konkursu - w chwili przystąpienia do 
konkursu - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych 
dziecka pozostającego pod jego władzą łub opieką -dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na 
warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
20116/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U E L 
119, s l ) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 
1000). 

2. Administratorem danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub dziecka będzie 
Organizator Konkursu - Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, realizacją oraz oceną 
prac konkursowych zgodnie z niniejszym regulaminem. 

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu lub j ego przedstawiciela ustawowego 
jest świadome i dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów związanych z organizacją, 
realizacją oraz oceną prac konkursowych zgodnie z niniejszym regulaminem. 

5. Administrator danych ma prawo udostępnić szkołom lub placówkom oświatowym, w których 
uczniowie zgłoszą swój udział w konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym 
podmiotom i osobom, w tym organom prowadzącym daną szkołę lub placówkę, 

6. Zgodnie z obowiązującym prawem przedstawiciel ustawowy dziecka ma prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

Sporządził: 

ZAKŁ.AD GOSPODAROWANIA 

T e l . 5 1 3 026/847 
NIP: 7182141832, REGON: 361102927 
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