
REGULAMIN KONKURSU  

MÓJ NOCNY PRZYJACIEL 
 

Informacje o konkursie: 

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z terenu województwa śląskiego. 

Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu przedstawiającego jeden z gatunków 

nietoperza występującego na terenie województwa śląskiego w jego naturalnym 

środowisku. Praca może być wykonana dowolną techniką (malowanie, rysunek, kolaż itp.). Prace 

wykonane przy pomocy technik elektronicznych nie będą akceptowane. Format pracy: A4 lub A3.  

 

Organizator:  Zespół Parków Krajobrazowych  

Województwa Śląskiego  
 

Cele konkursu:  

- zmiana stereotypów dot. nietoperzy (przedstawianych jako gatunek tajemniczy i niebezpieczny); 

- zwrócenie uwagi uczestników na bogactwo świata przyrody i relacje w nim zachodzące; 

- ukazanie nietoperzy, jako gatunku pożytecznego i ważnego dla wielu ekosystemów oraz gospodarki 

człowieka; 

- pogłębienie świadomości ekologicznej; 

- rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;  

- kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi dla wyrażenia własnych przeżyć  

i odczuć. 

 

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. 

(adresy dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl). Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny uczestników. 

 Każda praca musi zawierać opis: imię i nazwisko autora, adres przedszkola (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 jednego przedszkola jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; 

prace grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu;  

 Kryteria oceny pracy: pomysłowość i kreatywność; staranność wykonania pracy; wrażenie ogólne; 

 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 Kalinie w Dziale Edukacji Ekologicznej: 

Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie, ul. Lompy 6, 42-284 Herby 

Tel./fax: 34 357 49 02; e-mail: zpkkalina@zpk.com.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! 
 

*jeśli dotyczy 


