
KONKURS PLASTYCZNY  
„ŚWIAT W KTÓRYM PSZCZOŁA WIEDZIE PRYM” 

 
 

Regulamin 
 
 
Organizator Konkursu 
 
     Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Złoty Potok” z Jelnej 

 
 

Adresaci Konkursu 
 
     Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat.  
 
 

Cele Konkursu 
 
Celem konkursu  jest: 
 
1. Kształtowanie postaw społecznych, w oparciu o poszanowanie otoczenia,  

z akcentem na rolę pszczoły w środowisku. 
 

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 
 
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.  
 
 

Założenia organizacyjne 
 

 
1. Prace na Konkurs muszą być pracami własnymi, namalowanymi podczas 2-dniowych 

warsztatów plastycznych  w Domu Kultury w Jelnej.  
 
2. Prace powinny być wykonane farbami plakatowymi na kartkach bloku rysunkowego 

formacie A3. Uczestnicy przynoszą ze sobą farbki plakatowe. Kartki udostępnia 
organizator. 

 
3. Konkursowa praca plastyczna będzie oznaczona na odwrocie cyfrą wylosowaną przez 

uczestnika celem zachowania anonimowości dla komisji oceniającej.  
 

4. Temat prac powinien obejmować aspekt obecności i znaczenia pszczoły w środowisku 
naturalnym i życiu człowieka. 

 

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystania 
prac w celach promocyjnych Konkursu. 

 
6. Osoby wykonujące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  

 
7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  

 
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 



Czas trwania konkursu 
 

1. Malowanie prac nastąpi wyłącznie podczas zajęć plastycznych w Domu Kultury 
w Jelnej w dniach 4 i 5 sierpnia 2016 (czwartek, piątek) w godz. Od 1000 do 1200  
 

2. Ogłoszenie laureatów konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas imprezy 
Miodobranie w dniu 7 sierpnia 2016 (niedziela). 

 
3. Komisja w skład której wchodzi specjalista plastyk wyłoni 3 laureatów, którzy 

otrzymają atrakcyjne nagrody. Każdy z uczestników konkursu otrzyma nagrody 
upominki. 

 
 

Osoba do kontaktu w sprawach konkursu: Alina Indycka tel. 531 789 303  
 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 
 

ŻYCZĄC WIELU CIEKAWYCH POMYSŁÓW 


