
 

 
 
                                                                               PATRONAT ORGANIZACYJNY NAD PROJEKTEM SZKOLNE SAFARI 
                                                                               OBJĘŁA FUNDACJA DZIECI AFRYKI 

 

                    
                     Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie 

    we współpracy ze  
         Szkołą Podstawową  nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  
         im. Gryfitów w Słupsku  

     zapraszają  
 

wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia udziału               
w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRZYRODNICZO- 

PLASTYCZNYM 

       pt. „Dzika przygoda w parku narodowym” 
w ramach projektu edukacyjnego e-twinning „ Szkolne safari”. 

 
Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci kreatywności i propagowanie walorów 
przyrodniczych parków narodowych, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody 
oraz postawy zaangażowania społecznego. 
 
 
Temat konkursu: 
Dzieci wyruszają na niezwykłą przygodę do wybranego parku narodowego. 
Tam poznają dziki świat oraz jego mieszkańców.  
  
Przedmiot konkursu:  
Książeczka obrazkowa lub komiks w języku polskim lub języku angielskim. 
 
Uczestnicy: 
uczniowie klas I - VIII Szkoły Podstawowej. 
 
Regulamin konkursu: 
Szkoła może przesłać dowolną liczbę prac. Do pracy każdego z uczestników 
należy dołączyć: Karta zgłoszenia (załącznik nr 1), Zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych  
(załącznik nr 2) oraz załącznik nr 3 - oświadczenie nauczyciela/wychowawcy 
według zamieszczonych wzorów. 
 



Kryteria oceny:  
oryginalność ujęcia tematu; ciekawa historia, bogactwo ilustracji, zdjęć  
czy rysunków. 
 
Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 
 
a. uczniowie klas1 - 3. (komiks do 10 stron) 
b. uczniowie klas 4 - 8. (komiks lub ilustrowane opowiadanie w wersji  
papierowej lub multimedialnej do 15 slajdów w wybranym programie). 
 
Termin konkursu: 
prace można składać do dnia 29 marca 2019 r. (piątek), osobiście  
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie lub nadsyłać na adres 
szkoły: 
 
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika 
ul. Wilczy Dół 4 
02- 798 Warszawa 
 
z dopiskiem konkurs plastyczny: „Dzika przygoda w parku narodowym” 
lub przesyłać drogą mailową (klasy 4 - 8) na adres: 
edyta.karwowska@onet.eu 
z dopiskiem „Dzika przygoda w parku narodowym”. 
 
We wszystkich przypadkach decyduje data dostarczenia pracy do 
Organizatora. 
 
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły 9 kwietnia 2019 r. 
 
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. 
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie 
komisji konkursowej drogą mailową na adres podany na karcie zgłoszenia. 
Wyniki konkursu zostaną podane na stronach internetowych szkół 
organizujących konkurs oraz na platformie e-twinning.  
Nagrody dla laureatów spoza Warszawy będą wysłane pocztą. Koszt nagród 
pokrywa organizator.  
 
Wszystkie dary z licytacji książeczek zostaną przekazane na rzecz Fundacji 
Dzieci Afryki dla dzieci ze szkoły w Tanzanii, mieszkających w wiosce 
Kidongo.  
Więcej na ten temat : 
http://dzieciafryki.com/szkolne-safari/ 

mailto:edyta.karwowska@onet.eu
http://dzieciafryki.com/szkolne-safari/


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej 
fragmentów) na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 im. T. Halika 
w Warszawie oraz przekazania wszystkich prac na licytację szkolną  



            Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny  

DZIKA PRZYGODA W PARKU NARODOWYM 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

1. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 
 
............................................................................................................................... 
 

klasa .……………………… 
 

2. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego powstała praca:  
 

     ………...……………………………………………………………….. 
                  
       nauczany przedmiot:  
 
.…………………………………………………….………………….. 

 

3. Nazwa i adres szkoły:  
 

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

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

    województwo:                 
    …………………………………………………………………………. 

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

 

                      

…………………………                                           

( podpis rodzica/opiekuna dziecka)        

  



                                                                                                    Załącznik nr 2 
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy                                                                               

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska 

mojego dziecka- ………………………………………………………… * 

w związku z jego udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczo- 

Plastycznym DZIKA PRZYGODA W PARKU NARODOWYM 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 im. T. Halika w Warszawie we 

współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Gryfitów w Słupsku we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach                             

i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych 

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia         i realizacji 

Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y         

o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 

U. 2018, poz. 1000). 

 

............................................................................................................ 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)                    

 * imię i nazwisko autora pracy 

 

 

  



Załącznik nr 3    

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  Dzika przygoda w parku narodowym  

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-

…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z 

dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do 

celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją. 

 

  

 

.................................................... 

 

Podpis nauczyciela/ wychowawcy                           

 


