
 

 

 

Załącznik do Regulaminu uczestnictwa w Konkursie Plastycznym 
pt. ”Jak chronię, dbam i troszczę się o środowisko”  

 

KARTA KONKURSU 

To był ich pierwszy wspólny spacer. Ściskając rodziców za ręce Nicholas popatrzył na siostrę Alice. Wiedziała, 
że po głowie chodzi mu to samo pytanie, które zadawała sobie  od przybycia na Ziemię, planetę, na której 
właśnie zamieszkali i która tak bardzo różniła się od ich świata: dlaczego TU jest tak brudno?! W Livendell było 
przecież tak czysto, ładnie, można było boso biegad po trawie, nie martwiąc się o to, co leży na trawniku, 
ciesząc się w pełni z życia i czasu wolnego. Sylvia i Gabriel myśleli podobnie. Zastanawiali się jak można 
doprowadzid do takiego stanu świat, w którym i dzięki któremu istnieje życie… Nawet pies Lucky nie miał 
ochoty na zabawę, zresztą nikt nie miał. 

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości dzieci na temat ochrony środowiska, a także 
zwiększenie ich aktywności w tej dziedzinie. Konkurs jednocześnie inspiruje do spojrzenia na kwestię 
środowiska oczami dziecka, zastanowienia się jak ważną rolę w ich życiu pełni środowisko oraz zachęca 
najmłodszych do zwrócenia uwagi na poszczególne aspekty otaczającego ich świata. 

Konkurs polega na przygotowaniu plakatu pod hasłem Jak chronię, dbam i troszczę się o środowisko.... Konkurs 
będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych - 6-9 lat i 10-12 lat. Nagrodą główną w konkursie jest 
semestralny kurs języka angielskiego w Szkole Mała Lingua. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom 
udziału w konkursie. 

Organizatorem konkursu jest MAŁA LINGUA szkoła języków obcych dla dzieci oparta o autorski bajkowy motyw 
Rodziny Blabbersów z Livendell. Szkoła została wyróżniona przez Komisję Europejską ds. Wielojęzyczności 
Certyfikatem Jakości i Innowacyjności European Language Label za autorską metodę nauczania MAŁA LINGUA 
oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW, który świadczy o tym, 
że przyczynia się do odkrywania talentów wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też konkurs odbywa się pod 
Patronatem Honorowym Burmistrza Mokotowa m. st. Warszawy, Burmistrza Ursynowa m. st. Warszawy oraz 
Burmistrza Śródmieścia m. st. Warszawy. 
 

Prace należy składad w sekretariacie szkoły podstawowej uczestnika konkursu, wraz z wypełnioną kartą 

konkursu w terminie przewidzianym Regulaminem. 

 

Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu: 

Akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Jak chronię, dbam i troszczę się o środowisko…” 

ustalone w Regulaminie konkursu. 
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KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNID CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE 

PODPISAD. Podpisaną kartę zgłoszenia należy przekazad do Sekretariatu szkoły podstawowej wraz 

ze zgłaszaną pracą plastyczną w formie papierowej. 



 

 

 

KARTA REJESTRACYJNA 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: 

NUMER SZKOŁY I KLASA: 

 

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO: 

Imię i nazwisko: 

 
 

Ulica:                                                                                                   Nr domu:                          Nr mieszkania: 

 
 

  

Kod:                            Miejscowośd:                                                    Dzielnica: 

 
 

  

Adres e-mail: 

 
 

Nr telefonu kontaktowego: 

 
 

 

1. Wyrażam zgodę na na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail oraz za 

pośrednictwem technologii SMS na podany numer telefonu informacji reklamowych, handlowych w zakresie 

świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Szkoła języków obcych dla 

dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE szkoła 

języków obcych dla dzieci i młodzieży (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 

poz. 883) w celach organizacyjnych i promocyjnych oraz otrzymywania na mój adres informacji dotyczących działalności 

Szkoły. Wrażona zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmienia się cel przetwarzania 

danych. Zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, a także o prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania.  

Administratorem danych osobowych jest MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE szkoła językow obcych dla dzieci  

i młodzieży, z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Świętojaoska 1. 
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