
 

REGULAMIN KOKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

 „CZŁOWIEK PRZYJACIELEM PRZYRODY” 
 

§1 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie u dziecka wrażliwości ekologicznej. 
2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności wobec 

środowiska naturalnego. 
3. Kształtowanie u dzieci harmonii ze środowiskiem i postaw pro ekologicznych. 
4. Propagowanie wiedzy na temat działań związanych z ochroną przyrody i jej wpływu na 

czystość wody  w potokach, rzekach, jeziorach. 
5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

 

§2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”  z Tuchowa. 
2. Adres organizatora: 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69 C 
33-170 Tuchów 
Tel./fax (14) 621 05 62 
 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 
Agnieszka Gaj, tel. (14) 621 05 62 wew. 155, 691 804 401 
e-mail: agaj@dorzeczebialej.pl 
Justyna Drobot, tel. (14) 621 05 62 wew. 153 
e-mail: jdrobot@dorzeczebialej.pl 

4. Przystąpienie do uczestnictwa w konkursie stanowić będzie jednocześnie akceptację przez 
uczestników jego warunków , określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 
 

§3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli zlokalizowanych na terenie 
gminy Tuchów, Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi tylko i wyłącznie przez dzieci, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie 
pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 



4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby 
plakatowe, wycinanki, plastelina, itp.). 

5. Pracę mogą być wykonywane indywidulanie przez dzieci, grupowo (3-4 osób) lub całą grupą 
przedszkolną np. grupa maluchów, grupa starszaków itp. Każda praca powinna być czytelnie 
opisana imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka/dzieci, grupy przedszkolnej oraz adresem 
przedszkola.  

6. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 (210x297 mm), A3 (297x420 mm) lub 
A2 (420x594 mm). 

7. Tematyka prac powinna obejmować pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym 
otoczeniu dzieci mających wpływ na ochronę środowiska tzn. jakie działania należy 
podejmować aby woda w potokach, rzekach, jeziorach była czysta. Zwrócenie uwagi 
uczestników konkursu na to, że woda do nas wraca tzn. jest ujmowana z rzek, jezior, kolejno 
uzdatniania i następnie trafia do naszych domów  do spożycia. 

8. W konkursie należy pominąć tematykę związaną z segregacją odpadów.  
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej publikacji i w dowolnym 
nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM 
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także reprezentowania 
prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich 
publiczne wykorzystanie. 

10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) oraz zezwalają na wykorzystywanie wizerunku 
dziecka przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w ramach zdjęć na obiektach 
Spółki. Materiał zdjęciowy, będzie służyć popularyzacji działań edukacyjnych prowadzonych 
przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. poprzez rozpowszechnianie wizerunku na 
oficjalnej stronie internetowej Spółki: www.dorzeczebialej.pl.  

11. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 
egzemplarzy prac. 

12. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
Konkursową. 

13. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 
14. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Spółki Komunalnej „Dorzecze 

Białej” www.dorzeczebialej.pl 
15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 
 

§4 

Ocena prac konkursowych 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 
Konkursu. 

2. Prace powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie – 1 koperta dla 1 grupy przedszkolnej. 
Koperta powinna zostać opisana nazwą przedszkola oraz nazwą grupy przedszkolnej. 

3. Prace można składać osobiście (w sekretariacie Spółki-adres poniżej), nadsyłać pocztą lub 
przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 6 października 2017 r. (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: 
 



Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69 C 

33-170 Tuchów 
z dopiskiem „Człowiek przyjacielem przyrody”. 

 
4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) trafność doboru tematu pracy 
b) jakość wykonania 
c) oryginalność 
d) samodzielność dziecka/dzieci 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§5 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki Komunalnej 
„Dorzecze Białej” www.dorzeczebialej.pl. 

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.10.2017 r. Lista nagrodzonych prac zostanie podana na 
stronie internetowej Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”.  

3. Organizator przyzna 15 nagród – każda z prac znajdzie się w kalendarzu Spółki Komunalnej 
„Dorzecze Białej” na rok 2018. 

4. Nagrodami rzeczowymi będą:  
a) dla dzieci, które wykonywały prace samodzielnie oraz dla dzieci, które wykonały pracę w 

grupie 3-4 osobowej (nagroda dla każdego dziecka): książka, gry, materiały plastyczne  
oraz kalendarz Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” na rok 2018 r. 

b) dla grup przedszkolnych: książki, puzzle, gry, materiały plastyczne oraz kalendarz Spółki 
Komunalnej „Dorzecze Białej” na rok 2018 r. 

5. Wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym w dniu ogłoszenia wyników. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku 

wysokiego poziomu artystycznego Konkursu. 

 

 

 

 

 


