Regulamin konkursu Przyrodniczo-plastycznego o tematyce
„Znaczenie pszczół w przyrodzie”/ „Pszczoła widziana oczami dziecka”
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas i grup wiekowych:
- I-VII PSP w Gminach Gidle i Żytno.
Kategoria tematyczna konkursu:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotoksiążki, grafiki komputerowej o tematyce pszczelarskiej przyrodniczo
powiązanej z pracą pszczół i roślin będących w ich ekosystemie.
Sposób przygotowania prac:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przedmiotem konkursy jest samodzielne wykonanie pracy zgodnej z tematyką konkursu.
Technika pracy dowolna – forma papierowa A4, forma multimedialna (PDF)
Uczestnik może zgłosić do konkursy jedną samodzielnie wykonaną pracę.
Każdy uczestnik powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi i wypełnić załącznik nr1 do konkursu:
Imię i Nazwisko, klasa, numer telefonu, data urodzenia.
Prace wykonane techniką komputerową, należy dostarczyć na nośnikach pamięci lub drogą mailową na
biuro@ekoostoja.com z dopiskiem w tytule „KONKURS PRZYRODNICZY- temat pracy, klasa”
Prace należy dostarczyć do 13 kwietnia 2018r.
Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich
osób trzecich.
Prace niespełniające któregokolwiek z warunków o których mowa w regulaminie podlegają wykluczeniu z
udziału w konkursie i będą do zwrotu w siedzibie Fundacji do 60 dni od rozstrzygnięcia.
Autorzy prac konkursowych składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych
materiałach informacyjnych Fundacji Ekoostoja. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie
przez nich zgody na wykorzystywanie ich Nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych,
związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883.2)?

Zasady oceny przygotowanych prac:
Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie
brała pod uwagę kreatywność, oryginalność oraz estetykę pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu:
O wynikach konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy Państwa telefonicznie i na stronie internetowej.
NAGRODY PIENIĘŻNE W KAŻDEJ Z KATEGORII:
I – 150zł
II – 100zł

III – 50zł

NAGRODY DODATKOWE:
PRODUKTY PSZCZELE W FORMIE WYRÓŻNIENIEŃ DLA CIEKAWYCH PRAC

Fundacja EKOOSTOJA
ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno, Gidle
http://ekoostoja.com/konkurs-pszczelarski
e-mail: biuro@ekoostoja.com
tel.: 782-853-257

