
 

 
 

 
Cel i tematyka konkursu 
 

Celem konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży jest pogłębienie wiedzy na temat 
bioróżnorodności i piękna otaczającej nas przyrody oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w 
prezentowaniu roślin i zwierząt. Prace muszą być poświęcone tematyce różnorodności życia na łące. 
Proponujemy konkursy w kategoriach: 

Na wykonanie zielnika: Zebrane na łące 
Plastyczny: Widziane na łące 
Fotograficzny: Spotkane na łące 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
1. Konkurs, jako indywidualny w każdej z kategorii, kierowany jest do uczniów, natomiast, jako 
zbiorowy, do grup przedszkolnych. Przedszkola uczestniczą tylko w konkursie plastycznym. 
 
2. Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie te prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały 
do celów i tematyki konkursu, a ponadto będą spełniały wszystkie inne warunki określone 
w niniejszym regulaminie. 
 
3. Jedna osoba możne zgłosić prace w jednej lub kilku kategoriach, jednak nie więcej niż ogółem 5 
prac, przy czym w konkursie fotograficznym zdjęcia nie mogą być mniejsze niż 13x18 cm. 
 
4. Zgłaszane mogą być wyłącznie prace wykonane przez uczestnika samodzielnie i nienaruszające 
praw autorskich innych osób czy instytucji. 
 
5. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym 
regulaminie. 
 
6. Pracę podpisuje się godłem (pseudonimem) i dołącza dodatkową, zaklejoną kopertę podpisaną 
tym samym godłem, zawierającą kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych (zgodnie z załącznikiem). 
 
7. Wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej a autorzy najciekawszych prac 
w poszczególnych grupach wiekowych zostaną nagrodzeni. 
 
8. Prace należy dostarczyć (osobiście lub przesłać) do dnia 15 października 2019 r. na adres: 
 

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 
47-303 Krapkowice, ul. Kwiatowa 7 
z dopiskiem: Konkurs „Łąka – ważny i ciekawy ekosystem” 

 
9. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wyróżnionych prac z podaniem 
nazwisk, imion i wizerunku autorów na wystawie, w lokalnej prasie czy stronach internetowych, 
jako podsumowanie konkursu. 
 
10. Przekazane prace na konkurs nie będą zwracane autorom. 

11.Regulamin i formularz zgłoszeniowy (załącznik) dostępny jest na stronie internetowej 

www.kso.krapkowice.pl 

 

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  

w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę 

Krapkowice ogłasza konkurs  

 „Łąka - ważny i ciekawy ekosystem” 
 


