
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siedziba Koła:  

62-200 Gniezno ,ul. Łubieńskiego 11 

Tel. 61 426 4630, fax.61 426 3523 

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

”Portret gin
dla uczniów szkół podstawowych ( klasy I 

Polski Klub Ekologiczny

Dnia Ziemi XXIV Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne

Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubie

kwietnia od godz. 10 00.   

Z tej okazji ogłaszamy

podstawowych Gniezna oraz powiatu gnie

       
1.CELE KONKURSU 

• Zainteresowanie uczniów tematyk

• Stwarzanie okazji do edukacji proekologicznej w szkołach,

• Kształtowanie właściwego stosunku wobec zagro

• Przedstawienie indywidualnego spojrzenia na 

• Poszerzanie wrażliwości i 

• Rozwijanie kreatywności dzieci

 

2.WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem konkursu mo

Konkurs ma charakter otwarty, 

obserwatorów. Do konkursu mog

zgłoszone do innego konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny

 

 

ńskiego 11  

Tel. 61 426 4630, fax.61 426 3523  

ULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Portret ginącego gatunku” 
dla uczniów szkół podstawowych ( klasy I – III ) 

 
Polski Klub Ekologiczny - Koło w Gnieźnie  organizuje z okazji Mi

nieńskie Prezentacje Ekologiczne, które odbędą

źnie ul. Łubieńskiego 11. W tym roku świętowa

my konkurs plastyczny adresowany do uczniów klas I

podstawowych Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego. 

Zainteresowanie uczniów tematyką gatunków zagrożonych, 

Stwarzanie okazji do edukacji proekologicznej w szkołach, 

ściwego stosunku wobec zagrożonych gatunków zwierz

Przedstawienie indywidualnego spojrzenia na konieczność ochrony ś

liwości i świadomości o gatunkach zagrożonych w Polsce,

ści dzieci 

NICTWA 

Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej klasy od I 

ma charakter otwarty, skierowany jest do miłośników przyrody

Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio 

zgłoszone do innego konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

ULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

III )  

organizuje z okazji Międzynarodowego 

, które odbędą się w Miejskim 

świętować będziemy 25 

adresowany do uczniów klas I-III szkół 

onych gatunków zwierząt i roślin,  

 ochrony środowiska             

h w Polsce,   

szkoły podstawowej klasy od I – III.  

przyrody i bacznych jej 

te prace, które nie zostały uprzednio 

 



 

3. ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU 

1. Uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie jedną wykonaną samodzielnie pracę. 

Technika plastyczna dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane, 

akwarela, pastele.  Format pracy A4,  płaska ( prace przestrzenne nie będą przyjmowane). Nie 

powinna być oprawiona ani zrolowana, nie przyjmujemy fotografii Praca powinna 

przedstawiać portret zwierzęcia zagrożonego wyginięciem w Polsce.  

2. Drugą częścią konkursu jest opisanie na oddzielnej kartce – czytelnie i estetycznie, pismem 

odręcznym lub na komputerze – portretowanego zwierzęcia, podanie jego polskiej i 

łacińskiej nazwy, a także opisanie życia i zwyczajów danego gatunku lub zaproponowanie 

pomysłu na jego ochronę. Treść i forma opisu zależy od autora. Może być naukowa, 

popularyzatorska lub poetycka 

3. Szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie 10 wyróżnionych prac. Jeden autor 

przedstawia do konkursu jedna pracę: portret i opis. Z tyłu pracy powinna zostać naklejona 

kartka z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, klasa. Wszystkie prace ze szkoły 

umieszczamy w kopercie zbiorczej, na której nanosimy dane szkoły: nazwę, adres, nazwisko 

opiekuna, telefon kontaktowy, oraz zgodę. Należy dołączyć imienną listę uczestników 

konkursu.  

4. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 

2019r. do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie ul. Chrobrego 12 z dopiskiem: 

Konkurs plastyczny PKE Koła w Gnieźnie  

5. Z chwilą nadesłania prac na konkurs, wszelkie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych 

prac nieodpłatnie przechodzą na organizatora. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane 

autorom. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych prac oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac 

w publikacjach związanych z konkursem, wystawach - w materiałach i na stronie internetowej  

4. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą: artysta plastyk, 

przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz członek Polskiego Klubu 

Ekologicznego Koło w Gnieźnie. Przy ocenianiu prac zachowana będzie anonimowość ich 

twórców, prace będą kodowane. 

2. Komisja przyzna nagrodę główną i wyróżnienia. Decyzje komisji konkursowej są 

ostateczne i nieodwołalne. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach i przyznanych im 

nagrodach. 

Ocenie prac podlegać będą: pomysłowość, nowatorstwo w podejściu tematu, technika,  

estetyka wykonania, oryginalność, wartość merytoryczna, wkład pracy itp. 

3. Uroczyste ogłoszenie wyników, podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 25 kwietnia 

2019 roku podczas XXIV Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych . 

 



 

 

                                                                                                                                 Zał. 1 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                  (miejscowość, data) 

 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy 

 

.................................................................................  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie plastycznym Polskiego Klubu 

Ekologicznego – Koła w Gnieźnie 

„ Portret ginącego gatunku” 

na zasadach określonych w regulaminie konkursu). 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości  

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

....................................................................................................................................................... 

(klasa i nazwa szkoły) 

 

i nie narusza praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że 

nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone 

w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.   

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:  

 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

w bazie danych organizatora konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w celu 

przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje prac konkursowych.  

 

 

…………………………………………………………………………………….  
(podpis przedstawiciela ustawowego) 

 
 


