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REGULAMIN  

Turnieju Wiedzy o Zdrowiu i Ekologii 
 

I. Cele konkursu: 

1) rozbudzanie zainteresowań przyrodą, rozumienie konieczności ochrony 

przyrody, 

2) uświadomienie zagrożeń dla środowiska 

3) wdrażanie do zdrowej rywalizacji, 

4) świadome stosowanie zasad higieny osobistej, 

5) rozumienie konieczności prawidłowego i racjonalnego odżywiania  

6) rozumienia znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka,  
 

II. Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do placówek 

przedszkolnych i klas 0 szkół podstawowych Miasta Białegostoku 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

1) warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie 3 – osobowych zespołów, 

2) każdy zespół zobowiązany jest przygotować krótką (5 – minutową) scenkę, 

wiersz lub piosenkę związaną z tematyką konkursu, którą zaprezentuje 

podczas turnieju, 

3) na karcie zgłoszenia należy wpisać imiona i nazwiska dzieci, nauczycielek 

przygotowujących drużynę oraz nazwę i adres placówki, która reprezentują, 

4) formularz zgłoszenia, należy wysłać e- mailem  do dnia 12 kwietnia 2018r. 

do Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 

drogą elektroniczną na  adres ps31b@wp.pl ;  

5) turniej odbędzie się 18 kwiecień 2018r. o godzinie 12.15 w Przedszkolu 

Samorządowym  Nr 31, ul. Świętokrzyska 4. 

6) Ilość miejsc ograniczona, o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

7) Zakwalifikowane drużyny do turnieju, otrzymają potwierdzenie drogą 

elektroniczną. 
 

IV. Zasady oceniania i nagradzania: 

1) każda zgłoszona drużyna za każde prawidłowo wykonane zadanie otrzyma 1 

punkt, 

2) wygrywają drużyny, które zdobędą największą ilość punktów, 

3) rozstrzygnięcie turnieju nastąpi tego samego dnia tj. 18 kwiecień 2018r, 

po wykonaniu zadań, 

4) wszystkie drużyny biorące udział w konkursie otrzymają nagrody, a placówki 
otrzymają pamiątkowe puchary. 
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V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami) Organizatorzy nie 
przekazują  ani nie przetwarzają w żaden inny sposób zgromadzonych danych 
osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.  

2) Poprzez przystąpienie do udziału w przedsięwzięciu, uczestnicy wyrażają zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów dla celów 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 

3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie 
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach 
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

4) Udział w Turnieju Wiedzy o Zdrowiu i Ekologii oznacza wyrażenie przez 
Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej 
wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, 
filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez 
Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub 
wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach 
Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, 
że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie 
ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich 
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizatorzy 
zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez 
niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu 
jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo 
do wynagrodzenia. 

 

VI. Uwagi końcowe: 

Osoby odpowiedzialne: 

 koordynatorzy: Joanna Groch, Monika Mudzińska, Kinga Wyszyńska 

 

Wszelkich informacji na temat turnieju udzielają koordynatorzy, pod numerem 

telefonu 85 8311044 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszenia na „Turniej wiedzy o zdrowiu i ekologii”: 

 

1) Imiona i nazwiska dzieci 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

2) Imiona i nazwisko nauczycielek przygotowujących drużynę  

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

3) Nazwa i adres placówki, którą reprezentują 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………… e-mail: ………………………………………………………. 

 

4) Tytuł u utworu: scenki, wiersza lub piosenki związaną z tematyką konkursu, którą 

zaprezentuje podczas turnieju  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


