
 

 

Załącznik nr 1 

 
 

Regulamin konkursu 
kulinarno-fotograficznego „Śniadanie dla malucha” 

„Jesień na talerzu” 
dla przedszkoli i klas 0 

 
Organizator:  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu 

we współpracy z Radą Osiedla „Śródmieście I” 
 
Sponsorzy:  Fermy Drobiu Woźniak 

    Aster Consulting 
    Usługi Gastronomiczne "Pablo" - Paweł Michalski  

    Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony P.Poż. ERGON – Mariusz Ramski 
    Aroma CAR 
     

Konkurs ma na celu: 
● Kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia 
● Nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków 

● Wyrabianie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie. 
 

 
Zadaniem konkursowym  

jest wykonanie łącznie 6-ciu zdjęć: 
5-ciu -  przedstawiających wspólne przygotowanie przez dzieci śniadania,  

1-ego - wykonanej potrawy.  
Do kompletu 6-ciu zdjęć należy dołączyć przepis kulinarny. 

 
Najbardziej oryginalny przepis związany z wykorzystaniem produktów sezonowych, 

czeka na nagrody. 
 

1. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie  

● konkurs skierowany jest do przedszkolaków (5-6 lat); 
● cała grupa to jedna drużyna; 
● potrawę dzieci wykonują w swojej placówce; 
● każde zdjęcie musi być na dole (od przodu) podpisane wg wzoru: nazwa grupy, wiek, adres placówki; 

● konkurs jest jednoetapowy; 
● do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich, nigdzie 

poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. 
 

2. Terminarz konkursu: 
● Udział w konkursie należy zgłosić do 20 października 2021 na adres agnieszka.kowalska@sp3.kalisz.pl 
● Termin przesłania zdjęć wraz z przepisem potrawy: w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2021 r. na 

adres mailowy:  agnieszka.kowalska@sp3.kalisz.pl 

W tytule proszę podać: Konkurs kulinarno-fotograficzny „Śniadanie dla malucha”. 
● Do pracy proszę dołączyć listę z imionami i nazwiskami dzieci wraz ze zgodą na przetwarzanie danych (załącznik nr 

3- proszę wypełnić czytelnie i drukowanymi literami) oraz nazwisko i imię nauczyciela. 
● Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 29 października 2021 r. na stronie 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl 
● Ze względu na sytuację epidemiczną nagrody dla laureatów zostaną dostarczone do placówki w ciągu 10 dni od daty 

ogłoszenia wyników 
 

3. Kontakt z organizatorami konkursu: 

● Agnieszka Kowalska agnieszka.kowalska@sp3.kalisz.pl 
● Daria Otmianowska  daria.otmianowska@sp3.kalisz.pl 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu, tel. (62) 767 67 47 

 
Serdecznie zapraszamy 

 

mailto:agnieszka.kowalska@sp3.kalisz.pl
mailto:agnieszka.kowalska@sp3.kalisz.pl
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/
mailto:agnieszka.kowalska@sp3.kalisz.pl
mailto:daria.otmianowska@sp3.kalisz.pl


 

Załącznik nr 2 

 

 

 

Regulamin konkursu  
„AKTYWNI JESIENIĄ” 
dla przedszkoli i klas 0 

 

 

Organizator:  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu we współpracy z Radą 
Osiedla  „Śródmieście I” 
 

Sponsorzy: Fermy Drobiu Woźniak 
   Aster Consulting 
   Usługi Gastronomiczne "Pablo" - Paweł Michalski  
   Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony P.Poż. ERGON – Mariusz Ramski  
   Aroma CAR 

 
Cele: 

● wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej 
● doskonalenia koordynacji ruchowej 
● współdziałanie w grupie  
● poznawanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

 
Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu 
 

● Placówka zgłasza na konkurs  maks. 3 filmiki  (długość nagrania maks.2min.) do 26 października 
2021 r. na adres: anna.jangas@sp3.kalisz.pl 
 

● Zadanie polega na przeprowadzeniu i nagraniu zajęć ruchowych, na których zostaną wykorzystane 
elementy jesieni. Może to być np. spacer po parku lub wyścigi rzędów z wykorzystaniem darów 
jesieni.  
 

● Jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na kreatywne zadania sportowe 
i zaangażowanie ćwiczących. 

 
 
 
 
Kontakt z organizatorami konkursu: 

● Agnieszka Wabnik  agnieszka.wabnik@sp3.kalisz.pl 
● Anna Jangas   anna.jangas@sp3.kalisz.pl 
 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu, tel. (62) 767 67 47 
 
 

 
Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.jangas@sp3.kalisz.pl
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           Załącznik nr 3 

           

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

……….....................................................            (miejscowość, data) 

               (nazwa i adres placówki) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

dla przedszkoli i klas 0 

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie na stronie internetowej: 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/oraz na facebooku wizerunku mojego dziecka biorącego udział w VII edycji 

wydarzenia 

Tydzień Zdrowia z „Trójką” 

w konkursie kulinarno-fotograficznym „Śniadanie dla malucha” 

Imię i nazwisko dziecka Imię i nazwisko rodzica 

(prawnego opiekuna) 

Podpis rodziców 

(prawnych opiekunów) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  

ze zmianami) 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/


 

 

Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 
Spacer nornic walking  
 „Z kijami po zdrowie” 

dla szkół podstawowych klas IV-VIII 
27 października 2021 rok, godzina 10.00 

 
Organizator:  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu we współpracy z Radą Osiedla  
                        „Śródmieście I” 
 
Sponsorzy: Fermy Drobiu Woźniak 
  Aster Consulting 
  Usługi Gastronomiczne "Pablo" - Paweł Michalski  
  Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony P.Poż. ERGON – Mariusz Ramski   
  Aroma CAR 
Cele: 

● wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej 
● doskonalenia koordynacji ruchowej 
● współdziałanie w grupie w celu poprawnego wykonania ćwiczeń 
● poznawanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

 
Warunki uczestnictwa 

● Szkoła zgłasza swój udział w spacerze do 20 października 2021 r. na adres mailowy: 
anna.jangas@sp3.kalisz.pl 
 

● Spacer NW dla uczniów klas IV-VIII odbędzie się 27 października (środa) 2021 r. 
● Szkoły wybierają sobie dowolną trasę prowadzącą pod ratusz w Kaliszu, gdzie spotykamy się z 

Prezydentem Miasta Kalisza p. Krystianem Kinastowskim o godz. 11.00. 
 

● Zasady punktowania grupy 

⮚ wygląd grupy  (strój turystyczny,  proporzec), 

⮚ okrzyk  …  (cenimy własne teksty drużyn), 

⮚ Ilość uczestników 
 

Kontakt z organizatorami konkursu: 
● Anna Jangas   anna.jangas@sp3.kalisz.pl 
● Ewa Wielgórska  ewa.wielgorska@sp3.kalisz.pl 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu, tel. (62) 767 67 47 

 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.jangas@sp3.kalisz.pl
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Załącznik nr 5 
 
 

 
 

Regulamin konkursu wiedzy o zdrowiu 
„Zdrowo jemy i żyjemy” 

dla szkół podstawowych, klas VII-VIII 
 
 
Organizator:  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu 

we współpracy z Radą Osiedla „Śródmieście I” 
 
Sponsorzy:  Fermy Drobiu Woźniak 

    Aster Consulting 
    Usługi Gastronomiczne "Pablo" - Paweł Michalski  

 Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony P.Poż. ERGON – Mariusz Ramski 
    Aroma CAR 

     
Konkurs ma na celu: 

a. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia 
b. Nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków 
c. Wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji 
 

1. Terminarz konkursu: 
● konkurs odbędzie się drogą on-line 28 października (czwartek)  2021 r, w godz. 10.00– 10.45. 

 
● przesyłanie kart zgłoszeniowych– wypełnionych czytelnie drukowanymi literami 

(załącznik nr 6) w  nieprzekraczalnym terminie do 20 października drogą elektroniczną na adres 
malgorzata.urbaniak@sp3.kalisz.pl 
 

● Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 29 października 2021 roku na stronie 
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl 
 

● Ze względu na sytuację epidemiczną nagrody dla laureatów zostaną dostarczone do placówki w ciągu 
10 dni od daty ogłoszenia wyników. 
 

2. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie  
● konkurs skierowany jest do uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej z terenu Kalisza i okolicy 
● zadaniem konkursowym jest napisanie testu wiedzy o zdrowiu 
● każda szkoła zgłasza max 5 uczniów z klas VII - VIII 
● uczestnicy wypełniają zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 9) 
● konkurs jest jednoetapowy 
● każdy uczestnik jest punktowany indywidualnie, o zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów 

 
3. Zakres tematyczny: 

1) Żywienie zgodne z zasadami zbilansowanej diety: 
a) grupy produktów żywnościowych i ich wartość odżywcza; 
b) podstawowe składniki odżywcze i ich rola dla organizmu człowieka; 
c) dobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze; 
d) aktualne zalecenia żywieniowe; 
e) najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa. 

 
2) Aktywność fizyczna: 

a) rodzaje aktywności fizycznej; 
b) znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia; 
c) wydatek energetyczny przy różnych formach aktywności fizycznej; 
d) pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży oraz możliwości jej zwiększenia 
    w życiu codziennym. 

 
3) Uzależnienia 

a)fizjologiczne – od nikotyny, alkoholu, środków odurzających; 
b) psychiczne – od internetu, gier hazardowych, kupowania, słodyczy, pracy; 
c) społeczne – pojawiające się pod wpływem nacisku grupy, do której uzależniony należy. 
 
 

 

mailto:malgorzata.urbaniak@sp3.kalisz.pl
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/


 
4. Instrukcja logowania się na test on-line: 

Platforma: sp3kalisz.edu.pl 
Logowanie:  
1. nazwa użytkownika: nazwisko_imię uczestnika konkursu (wszystko małymi literami, bez polskich liter, 

bez spacji, między nazwiskiem a imieniem podkreślnik) 
2. hasło: numer  PESEL  uczestnika (wszystkie dane są zakodowane i zgodne z RODO) 

 
 
 

5. Organizator dzień przed testem, czyli 27 X(środa) o godzinie 19.00 spotka się on-line z uczestnikami 
konkursu w celu dokładnego wyjaśnienia, jak należy rozwiązywać zadania na platformie. 
 
Adres spotkania: meet.google.com/top-thrw-cwp 

 

 
 

6. Kontakt z organizatorami konkursu: 
● Małgorzata Urbaniak malgorzata.urbaniak@sp3.kalisz.pl 
● Ewa Wielgórska  ewa.wielgorska@sp3.kalisz.pl 
● Daria Pankiewicz daria.pankiewicz@sp3.kalisz.pl 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu, tel. (62) 767 67 47 

 

 

Serdecznie zapraszamy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/top-thrw-cwp?hs=122&authuser=1
mailto:malgorzata.urbaniak@sp3.kalisz.pl
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Załącznik nr 6 

 
Dla szkół podstawowych klas VII-VIII 

 

 
Zgłaszamy udział uczniów w konkursie wiedzy o zdrowiu pt. „Zdrowo jemy i żyjemy” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kaliszu 

w ramach Tygodnia Zdrowia z Trójką. 

 
 
 

1. Nazwa szkoły: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Adres szkoły: 

Kod: …………..…    poczta: …………………………… 

Ulica:……………………………………………… Miejscowość: …………………… 

Telefon:…………………………………………… Adres e-mail:……………………… 

 

1. Dane uczestników: 

Lp Nazwisko Imię Klasa  PESEL adres 

mailowy 

1      

2      

3      

4      

5      

 

4. Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………… 

 

5. Telefon i adres e-mail opiekuna: ……………………………………….………… 

 

6. Oświadczamy, że przesyłając kartę zgłoszenia akceptujemy regulamin konkursu. 

 

 

 
Dyrektor szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 7 

 

Zaproszenie na 
JESIENNĄ LEKCJĘ WF 

dla szkół podstawowych klas IV-VI 
 

 
Organizator:  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu we współpracy z Radą 

Osiedla  „Śródmieście I” 
 

Sponsorzy: Fermy Drobiu Woźniak 
   Aster Consulting 
   Usługi Gastronomiczne "Pablo" - Paweł Michalski  
   Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony P.Poż. ERGON – Mariusz Ramski  
   Aroma CAR 

 
Cele: 

● wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej 
● doskonalenia koordynacji ruchowej 
● współdziałanie w grupie  
● poznawanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

 
Warunki uczestnictwa i przebieg JESIENNEJ LEKCJI WF 
 

● Szkoła zgłasza na konkurs  maks. 3 filmiki  (długość nagrania maks.2min.) nagrane przez uczniów 
klas IV – VI do 26 października 2021r. na adres: anna.jangas@sp3.kalisz.pl 
 

● Zadanie polega na przeprowadzeniu i nagraniu lekcji wychowania fizycznego, na której zostaną 
wykorzystane elementy jesieni. Może to być np. spacer po parku lub wyścigi rzędów 
z wykorzystaniem darów jesieni.  
 

● Jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na kreatywne zadania sportowe 
i zaangażowanie ćwiczących. 
 

● Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 29 października 2021 roku na stronie 
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl 
 

● Ze względu na sytuację epidemiczną nagrody dla laureatów zostaną dostarczone do placówki w 
ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników. 
 

 
 
 
 
Kontakt z organizatorami konkursu: 

● Daria Pankiewicz  daria.pankiewicz@sp3.kalisz.pl 
● Anna Jangas   anna.jangas@sp3.kalisz.pl 
 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu, tel. (62) 767 67 47 
 
 

 
Serdecznie zapraszamy 

 
 

 
 
 

 

mailto:anna.jangas@sp3.kalisz.pl
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Załącznik nr 8 

 

 
Regulamin konkursu plastycznego 

na ilustrację do wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy. 
dla szkół podstawowych, klas I-III 

 
Organizator:  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszuwe współpracy z Radą Osiedla  
„Śródmieście I” 
 
Sponsorzy: Fermy Drobiu Woźniak 
  Aster Consulting 
  Usługi Gastronomiczne "Pablo" - Paweł Michalski  
  Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony P.Poż. ERGON – Mariusz Ramski   
  Aroma CAR 

    
 Konkurs ma na celu: 

a) kreowanie aktywnych postaw prozdrowotnych u dzieci; 
b) pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej poprzez twórczą interpretację tematu; 
c) prezentacja twórczości dzieci i młodzieży na szerszym forum. 
 

4. Terminarz konkursu: 
● Termin dostarczenia prac : w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2021r. na adres:  Szkoła 

Podstawowa Nr 3 im. J. Słowackiego, ul. Ciasna 16, 62-800 Kalisz z dopiskiem Tydzień Zdrowia z Trójką. 
 

● Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 29 października 2021 roku na stronie 
http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl 
 

● Ze względu na sytuację epidemiczną nagrody dla laureatów zostaną dostarczone do placówki w ciągu 10 dni 
od daty ogłoszenia wyników. 
 

 
5. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie  

● konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III szkoły podstawowej; 
● zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją do wiersza „Na 

straganie” Jana Brzechwy 
✔ format A3 
✔ technika dowolna tj. malarstwo, rysunek, grafika, collage itp. 
✔ ciekawe i twórcze ujęcie tematu 

● prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie; 
● do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich, 

nigdzie poprzednio niepublikowane; 
● prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora; 
● każda praca powinna być podpisana (czytelnie i drukowanymi literami) 

imię i nazwisko autora pracy, wiek i  klasa, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela; 
● uczestnicy konkursu wypełniają zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 6); 
● konkurs jest jednoetapowy, każda szkoła zgłasza max 10 prac. 

 
6. Kontakt z organizatorami konkursu: 

● Marlena Janiak – marlena.janiak@sp.3kalisz.pl 
● Anna Czajkowska  - anna.czajkowska@sp.3kalisz.pl  

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu, tel. (62) 767 67 47) 
 
Serdecznie zapraszamy 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/
mailto:marlena.janiak@sp.3kalisz.pl
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Załącznik nr 9 
 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 
dla szkół podstawowych klas I-VIII 

 

 

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

imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)    miejscowość, data 

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

adres rodziców(prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie na stronie internetowej: 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/oraz w prasie lokalnej danych osobowych i wizerunku  

 

 

syna/córki*................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy*......................................................................................................................... 

(nazwa i adres placówki) 

biorącego/biorącej udział w VIII edycji wydarzenia 

Tydzień  Zdrowia z „Trójką” 

 

 

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

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  

ze zmianami) 

 

* niepotrzebne skreślić 

http://www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl/

