
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO „EKO-CHOINKA” DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O. O. W KRAKOWIE 

 

Przed wypełnieniem Karty Zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Konkursie, dostępnym na stronie 

www.mpo.krakow.pl. Skan wypełnionej i podpisanej Karty należy przesłać drogą mailową razem ze zdjęciami pracy konkursowej 

na adres: edukacja@mpo.krakow.pl w terminie do 15 grudnia 2021 r.  

Przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu. 

 

Dane szkoły: 

Nazwa i adres szkoły ...…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Dane kontaktowe szkoły 
 

telefon: …………………………………………………….. e-mail: ………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Dyrektora 
 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Informacje o pracy konkursowej: 

Klasa, która wykonała pracę 
konkursową 

 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Nauczyciel, pod kierunkiem 

którego wykonano pracę  

 
 

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 

telefon: ………………………………………………… 

 
 

e-mail: ………..…………………………………… 

Krótka informacja 
o materiałach, z których 

wykonano pracę  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

PROSZĘ NIE ZAPOMNIEĆ O WYPEŁNIENIU DRUGIEJ STRONY! 

http://www.mpo.krakow.pl/
mailto:edukacja@mpo.krakow.pl


 
 

Kraków, dnia …………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………….. 

Pieczątka szkoły  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przesyłając zdjęcia pracy wykonanej przez uczniów klasy ………….… na konkurs „EKO-CHOINKA.” oświadczam, że: 
 

1) zaprezentowana na zdjęciach praca została przygotowana podczas zajęć odbywających się w szkole, która 
zgłasza pracę do Konkursu, 

2) praca została wykonana wyłącznie z materiałów przeznaczonych do recyklingu (takich jak: papier, tworzywa 
sztuczne, metal) i nie zawiera niebezpiecznych ani szkodliwych materiałów, elementów lub substancji, 
które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu dzieci, 

3) praca nie narusza praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich, 

4) praca nie przedstawia ani nie propaguje treści niezgodnych z prawem oraz z zasadami dobrego wychowania 
i kultury osobistej,  

5) rodzice/opiekunowie dzieci widocznych na zdjęciach wyrazili zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie 
ich wizerunków, 

6) przesłane zdjęcia mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w celach realizacji postanowień niniejszego 
Regulaminu, a także w celach marketingowych i promocyjnych Konkursu, w tym również mogą zostać 
opublikowane na stronie internetowej Organizatora i w jego materiałach promocyjnych, 

7) zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Plastycznego „EKO-CHOINKA”, w tym 
z zawartymi w Regulaminie informacjami o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

 

…….…………………………………………………………………  …….………………………………………………………………… 
Podpis nauczyciela, pod kierunkiem którego 

wykonano pracę 
 Podpis Dyrektora szkoły 

 


