
REGULAMIN Powiatowego konkursu plastycznego „ EKO-ZWIERZAK” 

  
Organizatorem Konkursu „EKO-ZWIERZAK”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Wyszkowie. Konkurs jest 

organizowany w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi, który wypada 22.04.2020 r.  

 

1. Główne cele Konkursu:  

a) propagowanie idei proekologicznego stylu życia,  

b) pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,  

c) uświadomienie faktu, że każdy jest w stanie przyczynić się do ochrony środowiska 

przyrodniczego, poprzez powtórne wykorzystanie odpadów,  

d) kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska (segregacja 

odpadów, recykling, ekologia krajobrazu),  

e) rozbudzanie wyobraźni i fantazji,  

f) rozwijanie zdolności manualnych.  

 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu 

wyszkowskiego. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są dzieci i wnuki pracowników 

Organizatora.  

 

3. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zwierzaka z materiałów 

ekologicznych bądź surowców wtórnych (np. pojemników po jogurtach, plastikowych 

butelek, tekturowych kartonów, korków, puszek, makulatury, szmatek, itp.), bezpiecznej 

dla użytkownika.  

 

4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jednego „EKO-ZWIERZAKA”.  

 

5. Prace należy składać osobiście w Czytelni Naukowej Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie 

do 17 kwietnia 2020 r.  

 

Adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 

ul. Gen. J. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków.  

 

 



6. Sposób opisania prac konkursowych:  

 

a) Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:  

- nazwa zwierzaka  

- imię i nazwisko autora  

- wiek  

b) Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy (załącznik 

nr 1), oświadczenie (załącznik nr 2), opatrzone nazwą konkursu „EKO-ZWIERZAK”. 

Prace złożone bez odpowiednich załączników nie będą brały udziału w konkursie.  

 

7. Prace oceniane będą pod względem: wykorzystania materiałów ekologicznych i 

surowców wtórnych; zaprezentowania swoich możliwości twórczych poprzez 

wykorzystanie różnorodnych technik jak i materiałów, samodzielności wykonania, 

zgodności z tematem, atrakcyjności i oryginalności.  

 

Oceny dokona Jury powołane przez Organizatora. 

8. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22.04.2020 r. podczas spotkania 

organizowanego z okazji Światowego Dnia Ziemi. Nagrodzone prace zostaną w tym dniu 

zaprezentowane uczestnikom. Lista laureatów wraz ze zdjęciami ich prac zostanie 

zamieszczona na stronie biblioteki.  

 

9. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodą główną będzie 

karnet (na cztery wejścia) do parku trampolin „Hangar 646” (Warszawa Targówek). 

 

10. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z:  

a) udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 

zgłoszonych prac oraz opublikowanie imion i nazwisk w materiałach promocyjnych 

związanych z konkursem na stronie internetowej www.biblioteka.org.pl oraz profilu 

Biblioteki w serwisie Facebook, a także na wykorzystywanie w celach promocyjnych, 

w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką na 

jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i nakładu.  

b) ze zrzeczeniem się praw autorskich do swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu.  

 



11. Regulamin Konkursu oraz załączniki są dostępne na: www.biblioteka.org.pl. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Ewa Roguszewska, nr telefonu 

(29)742-32-61 wew. 44 lub e-mail: naukowa@biblioteka.org.pl 

 

12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i 

warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.  

 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

14. Złożenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

Regulaminie.  

 

mailto:naukowa@biblioteka.org.pl


GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „EKO-ZWIERZAK” 

 

 

Załącznik 1:  

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy ……………………………………………………….. 

2. Nazwa zwierzaka .…………………………………………………………………...  

3. Adres ……………………………………………………………………………....... 

4. Wiek uczestnika …………………………………………………………………….. 

5. Numer telefonu ………………………………………………………………….......  

6. E-mail ……………………………………………………………………………….  

 



GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „EKO-ZWIERZAK” 

 

 

Załącznik 2:  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora konkursu 

plastycznego „EKO-ZWIERZAK” danych osobowych mojego podopiecznego, wyłącznie na 

potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu zgodnie 

z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do 

treści moich dobrowolnie podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania”.  

……………………………………………………………………………………………..  

(data i czytelny własnoręczny podpis opiekuna prawnego uczestnika) 

 


