
REGULAMIN KONKURSU 

EKOLOROWANKA 
 

Informacje o konkursie 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa 

śląskiego. Zadanie uczestników polega na opracowaniu graficznym rysunków do kolorowania  

(np.: z myślą o młodszym rodzeństwie) jako ilustracji do haseł będących zachętą do postaw 

proekologicznych: OSZCZĘDZAM WODĘ; OSZCZĘDZAM ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ; 

SEGREGUJĘ ODPADY; ZGNIATAM BUTELKI PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA; 

STOSUJĘ PRECYKLING; STOSUJĘ EKOLOGICZNE ŚRODKI TRANSPORTU. Praca powinna mieć 

charakter „kolorowanki” – 6 rysunków (kontury) wykonanych na osobnych kartkach w formacie A4. 

Każdy rysunek powinien posiadać hasło które ilustruje. 
 

Organizator:                     Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 
 

 

Cele konkursu: 

- zwrócenie uwagi uczestników na zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego;  

- opracowanie oryginalnej pomocy dydaktycznej służącej wprowadzaniu w tematykę ekologii; 

- promowanie ekologicznego stylu życia; 

- upowszechnienie rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach domowych; 

- pogłębienie świadomości ekologicznej; 

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 

 
Warunki uczestnictwa 

 prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Kalina, Rudy, 

Smoleń lub Żywiec) w terminie do 31 maja 2013 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka 

Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny uczestników (adresy dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl). 

 Każda praca musi zawierać opis: imię i nazwisko autora, adres szkoły (ulica, nr budynku, kod pocztowy, telefon 

kontaktowy, e-mail ); imię i nazwisko opiekuna merytorycznego*; prace bez podpisu nie będą brane pod uwagę  

w trakcie oceny. 

 Liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; prace grupowe nie 

zostaną dopuszczone do konkursu;  

 Kryteria oceny pracy: pomysłowość i kreatywność, staranność wykonania pracy, estetyka,  zgodność z tematyką  

i zasadami wykonania oraz estetyka i walory artystyczne; 

 Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania. Lista laureatów 

konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ. 

 Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy  

i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala organizator). 

Laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez ZPKWŚ w 2013 r. otrzymają nagrody podczas uroczystego 

podsumowania (nagrody odbierają laureaci lub ich przedstawiciele). O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci 

zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu (telefonicznie lub pocztą e-mail). 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu Ostateczna interpretacja regulaminu należy 

do organizatorów konkursu. 

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym  

ZPKWŚ w Rudach w Dziale Edukacji Ekologicznej: 

Oddział Biura ZPKWŚ w Rudach, ul. Raciborska 10, 47-430 Rudy 

  tel./fax. 32 410 30 52, e-mail: zpkrudy@zpk.com.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
*jeśli dotyczy 


