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Regulamin 

konkursu na pracę plastyczną w ramach projektu 

„Mów mi Nietoperz, przyjacielu!” 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy 

Chojnice „Akolada” w ramach projektu „Mów mi Nietoperz, przyjacielu!” realizowanego 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    

w Gdańsku i ze środków Gminy Chojnice. Partnerami projektu „Mów mi Nietoperz, 

przyjacielu!” są Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach i Zaborski Park Krajobrazowy.  

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci, młodzieży w zakresie konieczności 

ochrony nietoperzy, propagowanie spojrzenia na nietoperze jako istotnego elementu 

otaczającego nas środowiska, propagowanie idei ochrony nietoperzy oraz ich ekologii.   

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, IV-VI szkoły 

podstawowej oraz uczniów klas II-III gimnazjum, klasy ponadgimnazjalne do 18 roku 

życia. 
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2. Organizator wyznacza następujące kategorie Konkursu: 

 kategoria obejmująca klasy I-III konkurs plastyczny, przygotowanie pracy 

plastycznej propagującej spojrzenie na nietoperze jako istotnego elementu 

otaczającego nas środowiska, propagowanie idei ochrony nietoperzy oraz ich 

ekologii; 

 kategoria obejmująca klasy IV-VI konkurs plastyczny, przygotowanie pracy 

plastycznej propagującej spojrzenie na nietoperze jako istotnego elementu 

otaczającego nas środowiska, propagowanie idei ochrony nietoperzy oraz ich 

ekologii; 

 kategoria  obejmująca klasy II-III Gimnazjum – konkurs plastyczny, przygotowanie 

pracy plastycznej propagującej spojrzenie na nietoperze jako istotnego elementu 

otaczającego nas środowiska, propagowanie idei ochrony nietoperzy oraz ich 

ekologii; 

 kategoria obejmująca klasy ponadgimnazjalne do 18 roku życia – konkurs 

plastyczny, przygotowanie pracy plastycznej propagującej spojrzenie na 

nietoperze jako istotnego elementu otaczającego nas środowiska, propagowanie 

idei ochrony nietoperzy oraz ich ekologii. 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej 

propagującej spojrzenie na nietoperze jako istotnego elementu otaczającego nas 

środowiska, propagowanie idei ochrony nietoperzy oraz ich ekologii.  

2. Praca plastyczna może zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną. 

3. Każdy z uczestników przygotowuje pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką 

(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje 

prac przestrzennych. 

4. Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na pracy plastycznej. 

5. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników. 

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  

tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, wiek autora, placówka. 

6. Konkurs rozpoczyna się  dnia 15.08.2017 a kończy 30.09.2017 r.  
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7. Prace należy składać u instruktora placówki Gminnego Ośrodka Kultury                                    

w Chojnicach lub w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach ul. Kościerska 

10/2, 89-600 Chojnice.  

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej w skład której wejdą 

członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” oraz 

przedstawiciele Zaborskiego Parku Krajobrazowego.  

2. Komisja oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną, 

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 

 formę estetyczną pracy. 

3. Organizator uhonoruje laureatów (I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz możliwe 

wyróżnienie) konkursu nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Zakup nagród jest 

finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                          

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród w poszczególnych 

kategoriach. 

§ 6 

Uwagi końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Chojnicach - partnera. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli 

nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do 

przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskiej pracy 

plastycznej, w każdym momencie, bez podawania przyczyn. 

3. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane                        

w działaniach informacyjno - edukacyjnych Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy 

Chojnice „Akolada” w ramach projektu „Mów mi Nietoperz, przyjacielu!” 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania                               

i wykorzystania prac konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych 
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autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji                     

w celu promocji Konkursu.   

5. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie p. Dorota Chmara                            

tel. 52 397 25 59.  

 


