
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI KLAS I- III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Urząd Miasta Włocławek  

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 

„CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA CZYSTEGO POWIETRZA?” 

 

Cel konkursu: 

 edukacja ekologiczna; 

 kształtowanie właściwych zachowań, w tym poszanowania dla środowiska; 

 zwrócenie uwagi na problem otaczającej nas przyrody. 

  

Regulamin  

I. Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz 

Urząd Miasta Włocławek 

2. Konkurs organizowany jest w ramach działań informacyjno-edukacyjnych pn. 

„Włocławek – miastem czystym i ekologicznym”.  

3. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów klas I-IV Szkół Podstawowych 

z terenu gminy miasto Włocławek.  

 

II. Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy z uczestników może oddać tylko 1 pracę. 

2. Technika wykonania prac jest dowolna (rysowanie, malowanie, wydzieranie, grafika 

itp.) 

3. Format: a4 

4. Wykonanie zgodne z tematem konkursu: „CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA CZYSTEGO 

POWIETRZA?” 

5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 

techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 

6. Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, oraz 

imieniem i nazwiskiem opiekuna, danymi szkoły, adresem mailowym. Dane te będą 



służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, 

anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

7. Do pracy należy dołączyć klauzulę o następującej treści: Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Plastycznego w celach wynikających z regulaminu tego konkursu. Poprzez wysłanie 

prac na konkurs nieodpłatnie przenoszą na organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji. Klauzulę powinien podpisać 

rodzic/opiekun dziecka.  

8. Prace należy składać w terminie 11.09.2019-30.09.2019 bezpośrednio 

do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Komunalna 4, 87-800 

Włocławek lub przesyłać pocztą z dopiskiem: KONKURS 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa 

do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku 

w dowolnej liczbie, publikacji, używania w Internecie oraz innych formach utrwaleń, 

w ramach działań WCEE.  

 

III. Złożenie prac 

1. Koszty przesyłki pokrywa uczestnik. 

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub ich 

zaginięcie w transporcie pocztowym.  

3. Prace należy przesyłać tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu, 

najlepiej w usztywnionej/bąbelkowej kopercie.  

 

IV. Rozstrzygniecie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019. 

2. Wszystkie prace będą oceniane wg tych samych kryteriów.: Zgodność 

z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, pomysłowość interpretacji tematu 

konkursu, walory edukacyjne 

3. Oceny prac dokona jury. Decyzje jury są ostateczne.  

4. Jury wybierze 3 najlepsze prace, przyznając I, II i III miejsce oraz 

2 wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału 

nagród.  

5. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pisemnie.  



6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imię  

i nazwisko zwycięzców na stronach organizatorów. 

7. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona w siedzibie 

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.  

8. Nagrodzony projekt będzie opublikowany na stronach internetowych 

organizatorów.  

9. Organizatorzy przewidują zakup nagród dla laureatów.  

10. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent 

pieniężny.  

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Nadesłanie prac oznacza akceptacje warunków konkursu i regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu 

3. Regulamin opublikowany jest na stronie www.wcee.org.pl. Wszelkie 

informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu54 232 76 82 lub 

wysyłając pytania na adres e-mail: ekoedu@interia.eu.  


