
  

   
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego  
dla uczniów klas szkół podstawowych 

 
 

1) Organizatorzy 

Organizatorami konkursu są Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju.  

 

2) Cel konkursu 

Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród uczniów szkół 

podstawowych i ich rodziców, zachęcenie do aktywnego wspierania działań związanych z 

ochroną środowiska, integracja dzieci działających na rzecz ochrony środowiska oraz 

rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w konkursie. 

 

3) Temat pracy 

Uczniowie mają za zadanie stworzyć plakat promujący ochronę środowiska. Przewidziano 

trzy kategorie tematyczne prac:  

- ochrona wody, 

- wykorzystanie odpadów, 

- energia odnawialna. 

 Im ciekawsze pomysły, tym większa szansa na nagrodę. 

 

4) Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.  

 

5 )Wymogi techniczne pracy 

Technika pracy konkursowej: praca wykonana odręcznie przy zastosowaniu dowolnie 

wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, 

grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych .  

Rozmiar plakatu powinien się mieścić w zakresie od A4 do A2.  

 

6) Termin konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 18 lutego 2016 roku , natomiast prace przyjmowane będą  

do 29 kwietnia 2016 roku . O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego. 



  

   
 

 

7) Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie 

Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jedną własnoręcznie przygotowaną 

pracę. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez prawomocnego opiekuna (opiekunów) 

uczestnika (tzn. rodziców lub opiekunów prawnych), co stanowić będzie zgodę na udział  

w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.  

Dodatkowo, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:  

• imię i nazwisko dziecka, 

• nazwa szkoły i klasa, 

• tematyka pracy (ochrona wody, wykorzystanie odpadów lub energia odnawialna). 

 

Prace nieopisane w powyższy sposób oraz prace, do których nie dołączono podpisanego 

formularza zgłoszeniowego, nie będą brane pod uwagę.  

Zgłoszenia (pracę oraz formularz zgłoszeniowy) należy wysłać pocztą lub przesyłką 

kurierską na następujący adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego  ul. Ko ściuszki 95, 61-716 Pozna ń z dopiskiem: Konkurs plastyczny. 

Możliwe jest również osobiste dostarczenie pracy w miejscu i czasie wskazanych przez 

organizatorów po uprzednim z nimi tego ustaleniu.  

Osoba do kontaktu ze strony organizatorów konkursu: Tomasz Michalski, e-mail: 

t.michalski@zpkww.pl, tel. 61 65 54 656 

Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki oraz terminowość dostawy 

prac przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.  

Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.  

 

8) Wyłonienie zwyci ęzców  

Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną w maju 2016 roku 

Komisja konkursowa składająca się z członków Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju spośród 

zgłoszonych do konkursu prac wybierze trzy najlepsze, w każdym z trzech tematów prac.  

Ocenie będą podlegać:  

− pomysł oraz kreatywność twórcy pracy,  

− estetyka wykonania,  

− siła przekazu plakatu.  



  

   
 

 

Decyzje komisji są ostateczne oraz nieodwołalne. 

Zwycięzcy poinformowani będą e-mailem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi 

podanymi na formularzu dołączonym do nadesłanej pracy.  

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zpkww.pl. Prace 

zostaną wystawione podczas Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska, 5 czerwca br. w 

Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Tego dnia zostaną także wręczone nagrody 

zwycięzcom konkursu. 

 

9) Wymogi prawne 

Na organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do prac na następujących polach 

eksploatacji:  

a) zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w szczególności techniką drukarską, 

fotograficzną, reprograficzną, cyfrową (w tym w drodze skanowania i wydruku cyfrowego), 

filmową itp.;  

b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału oraz kopii pracy;  

c) publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnienie pracy. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  

i przyznania nagrody.  

Poprzez podanie danych osobowych oraz podpisanie formularza zgłoszenia uczestnik oraz 

jego rodzic lub opiekun (przedstawiciel ustawowy uczestnika) wyrażają zgodę na 

przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu wyżej wskazanym oraz opublikowanie 

imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy. 

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmian treści regulaminu. 

 


