
                                           

Siedziba Koła: 

62-200 Gniezno, ul. Łubieńskiego 11 

Tel. /61/426 4630, fax./61/426 3523 
 

 

REGULAMIN HAPPENINGU EKOLOGICZNEGO                                                    

dla przedszkolaków 

            „Gatunki roślin i zwierząt zagrożone wyginięciem” 

 

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie we współpracy z 

Urzędem Miejskim w Gnieźnie, Starostwem Powiatowym w Gnieźnie  i Nadleśnictwem 

Gniezno organizuje z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi   w dniu 25 kwietnia 2019r. 

XXIV Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne  

  

 

CELE HAPPENINGU 

• zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne współczesnego świata, a w szczególności 

na zanikanie bioróżnorodności, wymieranie gatunków, niszczenie naturalnych siedlisk  

• zaprezentowanie haseł i elementów strojów nawiązujących do zagrażających 

gatunków  

• prezentacja programu artystycznego  

• integracja grup przedszkolnych  

 

UCZESTNICY IMPREZY:  

•Dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli i chętni rodzice 

•Impreza ma charakter otwarty. 

 

PRZEBIEG  IMPREZY:  

1. Zbiórka i powitanie grup przedszkolnych z opiekunami na Rynku przy fontannie o godzinie 

10.00 dnia 25 kwietnia 2019 r. – spotkanie z władzami miasta Gniezna – przedstawienie  



tematyki happeningu poprzez prezentację haseł i strojów gatunków roślin i zwierząt 

zagrożonych. 

2. Przemarsz ulicą Bolesława Chrobrego- deptakiem  na zaplecze zielone Miejskiego Ośrodka  

Kultury  

3. Prezentacja programu artystycznego max 5 minut : piosenkę, taniec, scenkę  nawiązującą   

do tematyki  happeningu na Zapleczu Zielonym MOK- u  

5. Podziękowanie za udział i wręczenie dyplomów uczestnictwa placówkom.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 

•Każde zgłoszone przedszkole przygotowuje do wyboru: transparenty, hasła poświęcone  

ochronie zagrożonych gatunków, które będą prezentować podczas happeningu i będą  

elementem dekoracyjnym sceny na Zapleczu Zielonym MOK- u    

• Każda zgłaszająca się placówka przedszkolna dokonuje samodzielnego wyboru gatunków 

zagrożonych / roślin i zwierząt / patrz:  Polska czerwona księga zagrożonych gatunków roślin 

i zwierząt/  

•Uczestnicy happeningu  przybywają w maskach lub ubrani są w elementy  strojów 

przedstawiających gatunki zagrożone 

•Każde przedszkole przygotowuje program artystyczny -5 min występu na scenie /mile 

widziane przebrania, rekwizyty, podkład muzyczny na  nośniku elektronicznym/ 

•Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przedszkola i  haseł na adres e-mail: 

przedszkole9@poczta.onet.pl,  doris108@poczta.onet.pl do dnia 12 kwietnia 2019  -

odpowiedzialna Dorota Jagielska  

•Każda placówka zgłaszająca się na happening będzie miała za zadanie nauczyć się piosenki 

ekologicznej przesłanej  drogą elektroniczna, którą wspólnie zaśpiewamy.      

•Zgłoszenie chętnych grup przedszkolnych dokonywać proszę drogą elektroniczną na podany 

wyżej adresy wraz z podaniem ilości dzieci i nazwiskami opiekunów do dnia 12 kwietnia 

2019 r.  

•Opiekunowie grup wyrażają zgodę na udział, przetwarzanie danych i wizerunku dzieci w celu 

publikacji zdjęć i opisów na stronie internetowej organizatora i stronie internetowej Miasta Gniezna. 

W tym celu przygotowaną klauzulę zgody do podpisu przez prawnych opiekunów uczestników                         

/ ZAŁĄCZNIK NR1/ prosimy wypełnić i dostarczyć w dniu imprezy. 

                                                                                                         

 



                                                                                                           ZAŁĄCZNIK NR1 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek oraz imię         

i nazwisko dziecka………………………………………………………………, w celu                      

i zakresie niezbędnym do udziału w konkursie " Gatunki roślin i zwierząt zagrożone 

wyginięciem" organizowanym przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

(data, podpis matki)  

…………………………………………... 

(data, podpis ojca)  

W związku z uczestnictwem w konkursie „Gatunki roślin i zwierząt zagrożone 

wyginięciem” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

zarejestrowanego podczas prezentacji ekologicznych na stronach internetowych: Urzędu 

Miejskiego w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie, stronach 

przedszkolnych i innych mediach zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.           

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

…………………………………………... 

(data, podpis matki)  

…………………………………………... 

(data, podpis ojca) 


