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Projekt „Ochrona zagro żonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich“ 
jest współfinansowany przez Uni ę Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-ARTYSTYCZNEGO POD 
HASŁEM „Zimowe dokarmianie ptaków” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121   

Kraków.   
2. Konkurs jest współfinansowany przez UE z Europejski ego 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,   

płaskorzeźba i witraż) na temat na temat ptaków zimujących na terenie Karpat Zachodnich.  
4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i 

liceum z powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, bielskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, 

myślenickiego, cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego, gorlickiego i wadowickiego.  

5. Konkurs odbędzie się w 3 grupach wiekowych:   
   przedszkole   

szkoła podstawowa 

gimnazjum i liceum  

6. Przedmiotem konkursu są prace artystyczne.   
7. Technika wykonania prac: farby, kredki, ołówek, co llage, wyklejanie, rzeźba, płaskorzeźba itp.   
8. Komisja będzie brała pod uwagę wartość artystyczną oraz nawiązanie do tematu a także 

pomysłowość. Jednak szczególna uwag ę będziemy zwracać na samodzielność.   
9. Do pracy należy dołączyć kopertę, która powinna 

zawierać:  
Imię i nazwisko uczestnika   
Adres 
zamieszkania Wiek    

10. Do oceny dopuszczone zostaną jedynie indywidualne prace.   
11. W przypadku nadesłania pracy 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 podczas transportu organizator konkursu nie podnosi odpowiedzialności.   

12. Termin składania lub nadsyłania prac mija 28 lutego 2013 roku – decyduje data stempla pocztowego.   
13. Komisja po ocenie prac wyłoni 5 laureatów w każdej grupie wiekowej. W przypadku, gdy nie nadejdą 

żadne prace z danej grupy wiekowej, Komisja zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród.   
14. Dostarczone prace – wraz z opakowaniem – stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.   
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyróżnionych prac w publikacji dotyczącej 

zimowej obserwacji ptaków, a pozostałych prac w cel ach edukacyjnych lub promocyjnych.  
 
 
 
 
 
 

 
  Projekt realizowany pod patronatem 

 

Fundacja Projekt realizowany jest przez Małopolskiego Konserwatora Przyrody i 
 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  

Fundację Wspierania Inicjatyw  

Wspierania Krakowie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów w  

Inicjatyw Ekologicznych  

Krakowie  

Ekologicznych  
 

    


