
 

 

Regulamin konkursu plastycznego  

„Mieszkańcy dziupli, czyli dziuplaki i inne leśne zwierzaki”   

 

1. Konkurs organizowany jest przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej (PKPR). 

2. Celem konkursu jest poznanie przez dzieci wybranych ptaków-dziuplaków i innych zwierząt 
mieszkających w dziuplach oraz zrozumienie znaczenia dla przyrody starych, dziuplastych drzew.  

3. Konkurs adresowany jest do wychowanków starszych grup przedszkolnych (5-latków i 6-latków) oraz 
uczniów klas 0-III szkół podstawowych. 

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci mieszkające lub uczące się na terenie powiatu gołdapskiego.    

5. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać osoby prywatne lub instytucje oświatowe, kulturalne itp. 

6. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej zwierzęta mieszkające  
w dziupli, życie w dziupli, znaczenie starych drzew dziuplastych itp. 

7. Na konkurs można zgłaszać prace wyłącznie formatu A3, wykonane indywidualnie, samodzielnie, 
dowolną techniką (oprócz form przestrzennych).  

8. Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu jedną pracę.  

9. Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 5-6 lat oraz 7-9 lat.  

10. Ocenie podlegać będzie: samodzielność wykonania, ujęcie tematu, nakład pracy, technika i estetyka 
wykonania. 

11. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko jej autora, jego wiek oraz nazwę instytucji 
zgłaszającej. Prosimy nie zamieszczać żadnych danych o autorze na stronie, na której znajduje się 
rysunek.    

12. Wraz z pracami należy przysłać wypełniony formularz zgłoszenia – indywidualny dla zgłoszeń 
dokonywanych przez osoby prywatne lub zbiorczy dla zgłoszeń dokonywanych przez instytucje.   

13. Prace i zgłoszenia należy dostarczyć do 5 grudnia 2014 r. do siedziby PKPR w Żytkiejmach. 

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pkwim.pl do 19 grudnia 2014 roku. 

15. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (książki przyrodnicze, artykuły plastyczne  
i szkolne) ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi, które zostaną przekazane osobiście  
lub za pośrednictwem poczty na adres wskazany w zgłoszeniu.  

16. Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie PKPR  
oraz w galerii internetowej na stronie www.pkwim.pl.  

17. Z chwilą nadesłania prac na konkurs prawa majątkowe oraz własność prac przechodzą nieodpłatnie  
na organizatora.  

18. Poprzez fakt nadesłania zgłoszenia opiekunowie wyrażają zgodę na przechowywanie  
i przetwarzanie na potrzeby konkursu danych osobowych ich i uczestników konkursu  
oraz na podanie do publicznej wiadomości ich imion i nazwisk w przypadku wygranej.    

19. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów odbywa się zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych. 

20. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje organizator konkursu. 
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