
 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Zwierzęta naszych pól i lasów” 
 

1. Cel konkursu:  

 propagowanie szerokiej wiedzy dotyczącej ochrony środowiska przyrodniczego oraz 

zachowania i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych, 

 uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej, 

 kształtowanie odpowiedniego stosunku do zwierząt oraz rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych, 

 uczczenie 95 rocznicy powstania PZŁ, 

 

2. Organizatorzy: Koła łowieckie Ziemi Gryfickiej i Trzebiatowski Ośrodek Kultury 

 

3. Uczestnicy z podziałem na kategorie: 

- przedszkola, 

- szkoły podstawowe, 

- gimnazja,  

- szkoły ponadgimnazjalne, 

- warsztaty terapii zajęciowej 

 

4. Tematyka prac: wykonanie indywidualnej pracy plastycznej przedstawiającej zwierzęta 

naszych pól i lasów w ich naturalnym środowisku 

 

5. Wymagania techniczne prac: 

 dowolna technika plastyczna ( należy zwrócić uwagę na to, by materiały, z których 

wykonana jest praca były trwałe ( np. nie odklejały się) 

 format dowolny;  

 opis pracy na odwrocie wg wzoru:  

a/ imię, nazwisko i wiek autora,  

b/ adres szkoły  

c/ imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, 

 nie należy zwijać prac, prace uszkodzone oraz zbiorowe  nie podlegają ocenie 

 

6. Termin: prace należy przesłać lub dostarczyć do Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury,  

ul. Wojska Polskiego 67, 72- 320 Trzebiatów w terminie 20 marca 2018r. do godz. 16.00 

dopiskiem: Konkurs łowiecki.  

 

 



 

  

7. Termin rozstrzygnięcia: 27 marca 2018r. 

 

8. Uroczyste otwarcie wystawy nagrodzonych prac i trofeów myśliwskich oraz wręczenie 

nagród nastąpi 10 kwietnia 2018r. o godz. 17.00. 

   

9. Jury dokona oceny prac w następujących kategoriach wiekowych: 

 Przedszkola - grupa młodsza 

 Przedszkola - grupa starsza 

 Szkoły podstawowe: kl. I  - III oraz kl. IV - VII 

 Gimnazja 

 Szkoły ponadgimnazjalne 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.  

 

UWAGA: 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela 

ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania prac w 

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 

nakładzie, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń, nadających się do 

rozpowszechniania w ramach działań Organizatorów bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. 

  

Wszystkie przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na 

własność Organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

  

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień 

uczestników Konkursu. 

 

Osoby do kontaktu:  

p. Marta Górska, Anna Rzepecka  tel. 517695414 

p. Mariusz Obertaniec tel. 507775618 

                                                                                                    


