
 

Regulamin konkursu fotograficznego 

dla grup przedszkolnych biorących udział  

w projekcie  

„Łódzkie Dwujęzyczne” 

realizowanym we współpracy  

z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego  

w Skierniewicach 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem konkursu fotograficznego pt. „Polecamy Dwujęzyczność w Przedszkolu” może być 

każda grupa przedszkolna wraz z wychowawcami biorąca udział w projekcie „Łódzkie Dwujęzyczne” 

we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. 

2. Organizatorem konkursu jest CRE WŁ w Skierniewicach. 

3. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r., a kończy 14 czerwca 2022 r. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

Cele konkursu: 

1. Promocja dwujęzyczności w wychowaniu przedszkolnym w środowisku. 

2. Budzenie dziecięcej gotowości do uczenia się i posługiwania językiem angielskim na co dzień. 

3. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności. 

4. Rozwijanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla grup przedszkolnych (dzieci z wychowawcami) realizujących  

projekt „Łódzkie Dwujęzyczne” we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 

Łódzkiego w Skierniewicach. 

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie zdjęcia promującego działania realizowane w ramach 

projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” - uczenie się i posługiwanie językiem angielskim na co dzień.  

3. Na zdjęciu musi być widoczne hasło propagujące dwujęzyczność w wychowaniu przedszkolnym. 

4. Każde dostarczone zdjęcie powinno być opisane wg wzoru: nazwa grupy przedszkolnej, wiek dzieci 

danej grupy przedszkolnej, imię i nazwisko wychowawców, nazwa przedszkola, miejscowość. 

5. Każda grupa wraz z wychowawcami  może zgłosić do konkursu jedną fotografię. 

6. Prace należy przesłać w formie obrazu na adres: 

anna.garstka@creskierniewice.edu.pl   lub 

a.kedziora@creskierniewice.edu.pl do dnia 14 czerwca 2022 r.  

7. Zdjęcie przekazane na konkurs powinno zostać zaopatrzone w kartę zgłoszenia  wg wzoru Załącznik  

nr 1 do regulaminu.  

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych: 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 

2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca. 

3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę kreatywność, zgodność z regulaminem i ogólny wyraz 

artystyczny. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

5. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na spotkaniu podsumowującym realizację projektu 

„Łódzkie Dwujęzyczne” podczas konferencji w Łodzi w dniu 20 czerwca 2022 r. 
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Postanowienia końcowe:  

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.  

4. Wszelkie pytania należy kierować do doradców metodycznych wychowania przedszkolnego i języka 

angielskiego w CRE WŁ w Skierniewicach. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dwujęzyczne Dzieci – Program Powszechnej Dwujęzyczności (dwujezycznedzieci.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dwujezycznedzieci.pl/


 

Załącznik nr 1 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  

DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH WRAZ Z WYCHOWAWCAMI  

 

„Polecamy Dwujęzyczność w Przedszkolu” 

NAZWA PRZEDSZKOLA  

Adres przedszkola 

Telefon 

Adres e-mail 

 

NAZWA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ  

WIEK DZIECI DANEJ GRUPY  

HASŁO PROMUJĄCE 

DWUJĘZYCZNOŚĆ  

W PRZEDSZKOLU 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

WYCHOWAWCÓW DANEJ GRUPY  

 

 

 

ZGODA 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) 

 

Ja, niżej podpisany   

 

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

(imię i nazwisko)  

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia 

realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach 

organizowanych przez Administratora. 

 

………………………………………………………….. 

(podpis) 


