
  

*jeśli dotyczy 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU  
na projekt maskotki promującej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

 
 

INFORMACJE O KONKURSIE: 

          Konkurs adresowany jest do uczniów szkół PONADGIMNAZJALNYCH z terenu 

województwa śląskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu maskotki 

promującej działania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Praca  

w formie plakatu może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Minimalny rozmiar pracy to 

format A4. Uczestnik może zasugerować nazwę maskotki oraz proponowane materiały do jej 

wykonania (ale nie jest to wymóg formalny).  

 

1. Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  

2. Cele konkursu: 

- aktywizacja młodzieży i zachęcenie do zgłębienia tematyki związanej z formami ochrony przyrody;  

- pogłębienie świadomości ekologicznej uczestników, zdobywanie i pogłębianie wiedzy dot. zagadnień 

ekologicznych, przyrodniczych i z zakresu ochrony środowiska,  

- uwrażliwienie uczestników konkursu na piękno otaczającej przyrody; pogłębianie świadomości ekologicznej; 

- rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;  

- rozwijanie kreatywnego myślenia i zdolności manualnych. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 
a. do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszenia udziału  
w konkursie (w załączeniu do Regulaminu) zawierający m.in.: tytuł konkursu, imię  
i nazwisko autora, nazwę i dane teleadresowe szkoły, imię i nazwisko opiekuna 
merytorycznego*. Prace bez wymaganych danych osobowych i adresowych lub z nieczytelnymi danymi nie 
będą oceniane.  
b. liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; prace 
grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu; jeden uczestnik może wykonać dowolną ilość prac. 
c. prace należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, 
Kalina, Rudy, Smoleń, Żywiec – adresy dostępne na stronie internetowej www.zpk.com.pl)  
w terminie do 31 maja 2016 r. 
d. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 czerwca 2016 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Organizatora. 

4. Kryteria oceny prac: 
- zgodność projektu z tematyką konkursową, 
- wartość artystyczna projektu i związek z przedmiotem działalności Organizatora, 
- oryginalność podejścia do tematu i pomysł na projekt maskotki.. 

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. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
(informacja o laureatach 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 organizatora konkursu. 
 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ  
w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin)  

w Dziale Edukacji Ekologicznej tel. 32 267 44 82; e-mail: aka@zpk.com.pl 
Regulamin konkursu dostępny również na Naszej stronie internetowej: www.zpk.com.pl  

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ! 

 
 
 
 
 

http://www.zpk.com.pl/


  

*jeśli dotyczy 

 
 
 

Załącznik 
do Regulaminu Konkursu  

na projekt maskotki promującej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  
 
 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na projekt maskotki ZPKWŚ 
 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

NAZWA I ADRES 
SZKOŁY: 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

Adres e-mail: 

 

Opiekun 
merytoryczny*: 

 

 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję warunki uczestnictwa. 

2. Potwierdzam, że projekt zgłoszony do konkursu nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich 

oraz że posiadam do niego pełne prawa autorskie, które nie są obciążone na rzecz osób trzecich. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wszystkich nadesłanych 

przeze mnie materiałów zawartych w projekcie zgodnie z Regulaminem. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu na warunkach określonych w Ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r.. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
Miejscowość, data i podpis uczestnika 


