
REGULAMIN KONKURSU 

pn. „EKO-RAMKA” 
 

 

INFORMACJE O KONKURSIE: 

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z terenu województwa śląskiego. Zadaniem 

uczestnika jest wykonanie ozdoby przestrzennej, ramki  na zdjęcie z surowców wtórnych (np. makulatura, 

puste puszki, plastikowe korki, zużyte płyty itp.) lub z materiałów naturalnych (np. drewno, wiklina, słoma, 

ziarna zbóż, muszle, itp.). Praca powinna zmieścić zdjęcie o wymiarach min. 10x15 cm i może zostać 

wykonana dowolną techniką. 

 

1. Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

2. Cele konkursu:  

 zwrócenie uwagi na ochronę przyrody;                                                                               

 upowszechnienie zachowań proekologicznych; 

 rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;                                                       

 promowanie idei segregacji odpadów; 

 zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska odpadami; 

 rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań 

plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych); 

 rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz zdolności manualnych. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

a. prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, 

Kalina, Rudy, Smoleń lub Żywiec) w terminie do 26 października 2015 r. Udział w konkursie jest 

bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny uczestników (adresy 

dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl). 

b. Każda praca powinna zawierać czytelny opis: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora, adres 

placówki (ulica, nr budynku, kod pocztowy, telefon kontaktowy, e-mail); imię i nazwisko opiekuna 

merytorycznego*; Prace bez wymaganych danych osobowych i adresowych lub z nieczytelnymi danymi 

nie będą oceniane. 

c. Liczba uczestników konkursu z jednego przedszkola jest dowolna; oceniane będą tylko prace 

indywidualne; prace grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu;  

4. Kryteria oceny: pomysłowość i kreatywność; staranność wykonania pracy; wrażenie estetyczne; 

zgodność z tematyką. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt 

własny uczestników. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania** lub 

bezpłatnej reprodukcji. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w celach informacyjnych (lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

ZPKWŚ). 

7. 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). 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu. 

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać w Ośrodku 

Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu (42-436 Pilica) w Dziale Edukacji Ekologicznej 

tel.: 32 673 60 79; e-mail: edukacjasmolen@zpk.com.pl  Regulamin konkursu dostępny także na 

Naszej stronie internetowej: www.zpk.com.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
 

*jeśli dotyczy 

**organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych 

mailto:edukacjasmolen@zpk.com.pl

