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Regulamin  

Konkursu plastycznego: 

„W krainie białych niedźwiedzi” 

 

 I . INFORMACJE WSTĘPNE  

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna (ul. Miłosna  

1) tel. (55) 261 22 16 lub (55) 261 37 97 www.ekokwidzyn.pl) 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl  

i działaj EKOlogicznie” współfinansowanego ze środków Miasta Kwidzyn. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Wiek uczestników: od 3 do 6 lat 

2. Jury i kategorie: prace oceniane będą przez artystów plastyków, pracowników stowarzyszenia  

i wolontariuszy w dwóch kategoriach wiekowych: 

- 3 - 4 lat 

- 5 - 6 lat  

Konkurs jest skierowany wyłącznie do dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych z terenu miasta 

Kwidzyn. 

3.  TEMATYKA : „W krainie białych niedźwiedzi”  

4. Format pracy: A4 lub A3. (większe i mniejsze prace będą dyskwalifikowane w początkowej 

fazie oceniania) 
5. Technika: dowolna, dwuwymiarowa, nie przyjmujemy prac przestrzennych, rysunek, malarstwo, 

collage, grafika, wydzieranka itp. 

6. Opis prac na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek (nie data urodzenia), adres placówki, tel. imię 

i nazwisko nauczyciela prowadzącego.  

7. Termin : prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie  do 26.05.2017 na adres 

Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa", ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem: Konkurs 

plastyczny „W krainie białych niedźwiedzi” 

8. Nagrody : w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe, wyróżnienia  

i dyplomy.  

III. Uwagi końcowe 

1. Zachęcamy, aby w ramach wprowadzenia do tematyki konkursu zorganizować dla dzieci 

zajęcia, w postaci pogadanek, slajdowisk itp., które opowiadają o rejonie północnego koła 

podbiegunowego jego przyrodzie i kulturze ludzi tam żyjących. Stowarzyszenie może 

nieodpłatnie przeprowadzić takie zajęcia dla grup przedszkolnych na prośbę placówki. Przy 

zapisywaniu się na zajęcia należy nadmienić, iż mają być one przeprowadzone w związku  

z konkursem plastycznym. Nauczyciele chętni, by wziąć udział w zajęciach 

systematyzujących wiedzę z na temat Arktyki oraz mogące dać inspirację do późniejszego 
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wykonania prac plastycznych na konkurs są proszeni o kontakt z sekretariatem 

Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa pod numerem telefonu: (55) 261 22 16. Zajęcia mogą się 

odbywać od marca do końca maja br. Prosimy o zamawianie warsztatów z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Autorzy prac nadsyłanych na konkurs (ich opiekunowie) wyrażają zgodę na przekazanie do nich 

praw Stowarzyszeniu Eko - Inicjatywa (do prezentowania i wykorzystywania tych prac  

w publikacjach), które nie naruszają jego praw autorskich osobistych (prace będą podpisane 

imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem, nazwą placówki).Nadesłanie prac oznacza akceptację 

warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora konkursu. 

3. Bieżące informacje o konkursie umieszczane są na stronach internetowych Organizatora.  

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników konkursu nastąpi dyskwalifikacja 

nadesłanej pracy konkursowej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. W przypadku zmian  

w regulaminie Organizator ma obowiązek poinformować o tym zgłoszonych uczestników.  

 

Szczegółowe informacje: 

Janusz Kowalak   jkowalak@ekokwidzyn.pl tel. (55) 261 22 16 
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