
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego 

powiatu wykonując i przekazując organizatorowi konkursu pracę z dowolnie wybranej kategorii. 

2. Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do celów i tematyki 

konkursu, a ponadto będą spełniały wszystkie inne warunki określone w niniejszym regulaminie. 

3. Zgłaszane mogą być prace opracowane i wykonane przez uczestnika samodzielnie i nienaruszające praw autorskich 

innych osób czy instytucji. 

4. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

5. Pracę podpisuje się godłem (pseudonimem) i dołącza dodatkową, zaklejoną kopertę podpisaną tym samym godłem 

zawierającą informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, e-mail oraz nazwa szkoły, do której 

uczęszcza oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru: 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………w konkursie ekologicznym „Z PRZYRODĄ NA TY”. 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ........................, ucznia …………do 

celów związanych z jego udziałem konkursie „Z PRZYRODĄ NA TY”. 

 ……………………………………………..                                            ………………………………………………… 
              miejsce i data                                                                                podpis rodzica 

6. Wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. Nagrodą dla ich autorów będzie wycieczka 

autokarowa do Wrocławia, połączona między innymi ze zwiedzaniem Ogrodu Botanicznego (ok. 35 uczniów) oraz 

dla młodszych do Gliwic (ok. 35 uczniów), ze zwiedzaniem Palmiarni.  

7. Prace należy dostarczyć (osobiście lub przesłać) do dnia 17 października 2014r. na adres: 

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe 

Zespół Szkół Sportowych Nr 1 

47-303 Krapkowice, Osiedle XXX-lecia 24 

z dopiskiem: Konkurs „Z Przyrodą na Ty” 

8. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wyróżnionych prac z podaniem nazwisk i imion 

autorów na wystawie, w lokalnej prasie czy stronach internetowych, jako podsumowanie konkursu. 

Przekazane prace nie będą zwracane autorom. 
 

Kategorie do wyboru: 
 

a) przygotowanie prezentacji multimedialnej: „Poznaj walory przyrodnicze powiatu krapkowickiego”.  

b) wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika 

komputerowa, kolaż) z najciekawszym, samodzielnie ułożonym hasłem. 

c) wykonanie zdjęć „Piękno przyrody mojej okolicy” z opisem miejsca ich wykonania. Jedna osoba możne 

zgłosić do 5 zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym w formacie minimum 13x18cm.  

d) napisanie eko-bajki z morałem. Można oddać tylko tekst lub np. projekt gotowej książeczki. 

e) wykonanie pracy plastycznej „Mój świat ekologiczny” – forma dowolna. 

f) opracowanie gry planszowej lub karcianej z zakresu tematycznego związanego z przyrodą, jej ochroną, 

ekologią. Należy dostarczyć opis i instrukcję z zasadami gry, jej tytułem oraz dodatkowymi załącznikami 

np. projekt planszy, kart, wykaz innych potrzebnych elementów gry (np. kostka, pionki itp.). 

g) wykonanie albumu z tematyki do wyboru: 

 Chronione gatunki roślin, ptaków i zwierząt ziemi krapkowickiej 

 Pomniki przyrody i parki krajobrazowe w naszej okolicy 

 Lasy – piękno, korzyści, eksploatacja i ochrona 

 Mieszkańcy naszych lasów, łąk i akwenów wodnych. 

 

KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 

w ramach projektu współfinansowanego przez 

Powiat Krapkowicki ogłasza konkurs ekologiczny  

„Z PRZYRODĄ NA TY” 

 


