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Projekt „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich“  
jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskeigo Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
 

  

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-ARTYSTYCZNY POD HASŁEM 

„Ptaki znane i nieznane Natura 2000” 
 
 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, u l. Czysta 17/4, 31-121 
Kraków. 
2. Konkurs jest współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. 
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia itp.) 
na temat jednego z gatunków ptaków występujących w okolicy i znajdujących się na liście będącej 
załącznikiem do regulaminu). 
4. Uczestnicy konkursu: uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: tatrzańskiego, 
nowotarskiego, limanowskiego, myślenickiego, cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego. 
5. Przedmiotem konkursu są prace artystyczne. 
6. Prace artystyczne: technika wykonania dowolna farby, kredki, ołówek, collage, wyklejanie; rzeźba, fotografia 
itp. 
7. Komisja oceniać będzie artystyczną wartość pracy plastycznej oraz jej nawiązanie do hasła przewodniego 
konkursu. Szczególna uwagę będziemy zwracać na samodzielność wykonywanych prac. 
Do prac należy dołączyć kopertę, która powinna zawierać: 
- imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, adres szkoły, telefon kontaktowy, adres zamieszkania dziecka 
oraz ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy; 
8. W przypadku nadsyłania prac pocztą należy wziąć pod uwagę możliwość uszkodzenia podczas transportu. 
Stąd też uprasza się o zwrócenie szczególnej uwagi na dbałość i trwałość opakowania. 
Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności. 
9. Termin składania lub przesyłania prac mija z dniem 10 stycznia 2012  (decyduje data stempla pocztowego) 
10. Komisja po ocenie prac wyłoni 10 laureatów oraz wyróżni ok. 10 prac. 
11. Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej projektu (www. 
ptakikarpat.eco.pl) 
12. Dostarczone prace (wraz z opakowaniami) stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich prac do celów wydawniczych, 
edukacyjnych i promocyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. Lista gatunków ptaków będących przedmiotem konkursu: 
trzmielojad, orzeł przedni, orlik krzykliwy, sokół wędrowny, jarząbek, cietrzew, głuszec, przepiórka, derkacz, 
kropiatka, krwawodziób, rybitwa rzeczna, puchacz, puszczyk uralski, włochatka, sóweczka, zimorodek, 
dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny, pleszka, srokosz, 
muchołówka białoszyja, muchołówka mała 
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