
PRZEDSZKOLE  NIEPUBLICZNE „PAŁACYK” 
                           40 - 066  Katowice,   ul.  Mikołowska  26 
                         telefon:  32 209 01 98 

                           

 

REGULAMIN 

 Międzyprzedszkolnej Olimpiady Przyrodniczej dla dzieci 6-letnich 

 
 

1. Cel konkursu:  

 zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej przyrody 

 rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody 

 doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji 

 

2. Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs adresowany jest dla sześciolatków z przedszkoli z województwa śląskiego - zespoły 

dwuosobowe (jeden zespół z danej placówki) wraz z opiekunem. 

 Wychowawcy grup przedszkolnych wybierają zespół 2 - osobowy z placówki 

 W olimpiadzie może uczestniczyć nie więcej niż 2 dzieci z jednego Przedszkola 

 Zakres materiału olimpiady przyrodniczej jest zgodny z Nową Podstawą Programową 

Wychowania Przedszkolnego 

 Wszystkie polecenia potrzebne do rozwiązania zadań objaśnia nauczyciel przeprowadzający 

konkurs – organizator 

 Karty Zgłoszenia (załączony wzór) należy przesłać w terminie do dnia 5 maja 2022 r.  na 

adres:    Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”  

   ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, tel.: 32 209 01 98  

   lub drogą mailową: w.romanowska.palacyk@gmail.com 

 

3. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu:   

 Zadania konkursowe będzie sprawdzać i oceniać komisja powołana przez organizatora 

konkursu 

 Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia. Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody i 

dyplomy 

4. Termin: 13 maja 2022 r. godz. 9:30 (przewidywany czas - do ok. 12.00) w Przedszkolu 

Niepublicznym „Pałacyk” w Katowicach. 

 

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na klauzule: wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów w zakresie: imię, nazwisko, wiek, 

osiągnięcie, nazwa i adres placówki oraz na publikację wyników Konkursu na stronie internetowej 

www.palacyk.katowice.pl. 

    

 

 

Koordynator Konkursu: 

Weronika Romanowska - Nauczyciel 

 
 

mailto:w.romanowska.palacyk@gmail.com
http://www.palacyk.katowice.pl/


 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ OLIMPIADY PRZYRODNICZEJ 

dla dzieci 6 - letnich 
Organizowana przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach 

 

Termin olimpiady: 13 maja 2022 r. , godz. 9:30 

 

 

 

I. Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

II. Nazwa, adres i numer telefonu placówki 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

III. Imię i nazwisko nauczyciela – wychowawcy 

 ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

………………………...       ……………………………………… 

PIECZĘĆ PLACÓWKI         PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ OLIMPIADZIE PRZYRODNICZEJ 

ORGANIZOWANYM PRZEZ  

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK” W KATOWICACH 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………...… (imię i 

nazwisko) w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Przyrodniczej organizowanym przez Przedszkole 

Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach.  

 

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 

października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia ( WE) 

nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia i nazwiska, oraz nazwy 

przedszkola do którego uczęszcza dziecko) w celach wynikających z organizacji Olimpiady. 

 

 

 

 

……………………….     ……………………..………………………………. 
Miejscowość i data      Podpis rodzica (prawnego opiekuna) uczestnik olimpiady 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ OLIMPIADZIE PRZYRODNICZEJ 

ORGANIZOWANYM PRZEZ  

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK” W KATOWICACH 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………...… (imię i 

nazwisko) w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Przyrodniczej organizowanym przez Przedszkole 

Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach.  

 

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 

października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia ( WE) 

nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia i nazwiska, oraz nazwy 

przedszkola do którego uczęszcza dziecko) w celach wynikających z organizacji Olimpiady. 

 

 

 

 

 

……………………….     ……………………..………………………………. 
Miejscowość i data      Podpis rodzica (prawnego opiekuna) uczestnik olimpiady 

 


