
 

Prywatne Przedszkole Magdalena Jakubiak w Piotrkowie Trybunalskim 

zaprasza do udziału w  Piotrkowskiej Przedszkolnej Olimpiadzie Ekologicznej 

„Chrońmy pszczółki – nasze przyjaciółki” 

organizowanej w ramach projektu Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/16  

dofinansowanej  przez                        

 

Cele Olimpiady: 

 Promowanie wiedzy przyrodniczej, w szczególności dotyczącej  roli owadów zapylających w życiu człowieka i 

konieczności ich ochrony, 

 Rozwijanie u dzieci pasji odkrywania otaczającego je świata i kształtowanie postaw proekologicznych, 

 Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, 

 Uświadomienie dzieciom jak ważna jest dbałość o otaczające nas środowisko i świadome gospodarowanie nim. 

 
 

Regulamin Olimpiady: 

 
1. Olimpiada adresowana jest do  pięcio- i sześciolatków z przedszkoli z terenu Piotrkowa Trybunalskiego. 

 
2. W olimpiadzie wezmą udział zespoły dwuosobowe – po jednym z każdego przedszkola. 

 
3. Konkurs złożony będzie z 6  konkurencji nawiązujących do  tematyki pszczół (w większości  w formie 
zagadek i rebusów). 

 
4. Dla zwycięzców i wszystkich uczestników przewidziane są nagrody. 

5. Nauczyciele otrzymają podziękowania za przygotowanie przedszkolaków. 
 
6. Termin olimpiady – 17 maja 2016 r. , w godz.: 10:00-11:45 
 
7. Potwierdzenie uczestnictwa należy złożyć telefonicznie Tel. 664 455 635  najpóźniej  do dn. 12 maja 2016 r. 
Liczba drużyn ograniczona! 

8. Dokumenty potrzebne do rejestracji zespołów  oraz oświadczenia rodziców znajdują się w załączniku. 
Prosimy pamiętać o dostarczeniu oświadczeń rodziców po jednym dla każdego uczestnika w dniu olimpiady.   

 

 

WAŻNE: Do udziału w olimpiadzie zostanie zakwalifikowanych 10 zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Koordynator olimpiady: mgr Brygida Płomińska 

 



 

ZAŁĄCZNIK 

 

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

 
Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów w dniu Olimpiady do placówki organizatora 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Dane przedszkola : 

nazwa, adres, numer telefonu, e-mail 

 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

Dane uczestników : 

Nazwisko i imię, wiek 

 

 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

 

 

Dane opiekuna grupy : 

Nazwisko i imię, numer kontaktowy 

 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA 

 
Dla każdego uczestnika Olimpiady 

 

 

 
Imię i nazwisko rodzica:................................................              dn. ………………………….. 

 

 
  W związku z udziałem mojego dziecka ...................................................................................   

                                                                                                                                  Imię i nazwisko dziecka                                                                                                       

                                                                                                                                                                            

w Piotrkowskiej Przedszkolnej Olimpiadzie Ekologicznej  

„Chrońmy pszczółki – nasze przyjaciółki”  

organizowanej przez 

Prywatne Przedszkole Magdalena Jakubiak, 

ul. Dmowskiego 38d, 97-300 Piotrków Trybunalski,  

wyrażam zgodę na: 

  - przetwarzanie danych osobowych 

  - prezentację zdjęć na stronie internetowej, w prasie i in. materiałach dotyczących     

ogłoszenia wyników olimpiady. 

 

                                                                        ........................................................................... 
                                                                                                                     Podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                      

                                                                                                                                                             

 
 


