
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

pn. „EKO-ZAKŁADKA”  
 

INFORMACJE O KONKURSIE: 

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z terenu województwa śląskiego. 

Zadaniem uczestnika jest wykonanie zakładki do książki o tematyce przyrodniczej (motywy 

roślinne i zwierzęce) przy użyciu dowolnych materiałów (np. karton, filc, itp.) jak również  

z wykorzystaniem  elementów odpadowych (np. patyczki do lodów, resztki materiałów krawieckich, 

tasiemki itp.). Praca powinna posiadać funkcjonalny wymiar. Może zostać wykonana dowolną techniką 

zdobniczą. 

 

1. Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

2. Cele konkursu:  

 zwrócenie uwagi na ochronę przyrody;                                                                               

 upowszechnienie zachowań proekologicznych;  

 rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;  

 wykorzystanie i zagospodarowywanie materiałów odpadowych:                                                      

 rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań 

plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych); 

 rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz 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: pomysłowość i kreatywność; staranność wykonania pracy; wrażenie estetyczne; zgodność  

z tematyką pro-ekologiczną. 

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


 
 
 

Załącznik 
do Regulaminu Konkursu  

pn. „EKO-ZAKŁADKA” 
 
 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu pn. „EKO-ZAKŁADKA” 
 

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 

 


