XXVI Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne
„Przywróćmy naszą Ziemię”
Zapraszamy do udziału w konkursach, których główną ideą jest popularyzacja 15. celu
zrównoważonego rozwoju AGENDY 2030 ONZ „Życie na lądzie”:chronić, przywrócić oraz
promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważyć gospodarowanie
lasami, powstrzymać i odwrócić proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności
biologicznej.

Organizator i współorganizatorzy konkursu: Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło
w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski Gniezno, Nadleśnictwo Gniezno.

Cele konkursu:
● promowanie idei ochrony środowiska,
● upowszechnienie wiedzy na temat ekologii, przyrody i ochrony środowiska,
● kształtowanie postaw proekologicznych,
● polepszenie dostępu do informacji o stanie środowiska,
● dążenie do zrównoważonego rozwoju,
● uświadomienie zagrożeń dla środowiska,
● rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia.
Konkurs adresowany jest między innymi do dzieci przedszkolnych z grupy wiekowej6-latków
● Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.
● Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
● Prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej wraz z dołączonym skanem podpisanej zgody.
Każda placówka może zgłosić 10 prac z danej grupy wiekowej.

Zadanie konkursowe – obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA i narysuj, co Ty
możesz zrobić dla Ziemi.

Prace konkursowe w postaci zdjęć wraz ze skanami lub zdjęciami zgód należy wysłać do dnia
22 kwietnia na adres przedszkolekubus3@gmail.com

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 maja 2021 r

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia,
na udział w konkursie

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie PKE – Koła w Gnieźnie.

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości
wymienionego dziecka i nie narusza praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób
trzecich, oraz że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą
ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora
konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz
dalszego wykorzystania prac. publikacje prac konkursowych.

Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka.

....................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

