
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJCIEKAWSZĄ 

TABLICĘ EDUKACYJNO-INFORMACYJNĄ O RÓŻNORODNOŚCI 

ŚWIATA PSZCZÓŁ 
 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu plastycznego na najciekawszą tablicę edukacyjno-

informacyjną o różnorodności świata pszczół. 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Wołomin. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu 

z Konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” zorganizowanego na zlecenie ZT 

„Kruszwica” S.A. przez Fundację: „Za górami, za lasami”. 

4.Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z bogatym światem pszczół, ich rolą  

w ekosystemie oraz zagrożeniami jakie na nie czekają.   

5. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 

Kategoria A - dla przedszkoli i klas „0”, 

Kategoria B - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 

Kategoria C - dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 

 

 

2.  UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu tablicy edukacyjno-informacyjnej przedstawiającej 

różnorodność świata pszczół, zagrożenia jakie na nie czekają oraz działania, które możemy podjąć 

aby im pomóc. 

3. Prace powinny zawierać się w formacie A2. Wykonane powinny być dowolną trwałą techniką 

plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu). Prace wykonane  

z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą 

odrzucane. 

4. Pracę konkursową wykonują wspólnie uczniowie całej grupy/klasy. 

5.Zdjęcie wykonanej tablicy należy nadesłać do dnia 6 listopada 2019 r. na adres: 

katarzyna.mystkowska@wolomin.org.pl 

6.Prace będą oceniane przez komisję konkursową w dniach 7-8 listopada 2019 r., komisja 

konkursowa zastrzega sobie prawo sprawdzenia nadesłanej pracy na terenie placówki przedszkolnej 

oraz szkolnej.  

 

 

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Złożone prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności z tematyką 

konkursu oraz kreatywności twórców. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 listopada 2019 r. 



3. W ramach Konkursu jury wyłoni trzech laureatów po jednym w każdej kategorii wiekowej (jedną 

zwycięską grupę oraz dwie zwycięskie klasy). 

4. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów, wskazania ich większej liczby oraz 

przyznania nagród dodatkowych. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wolomin.org/czysty-

wolomin/oraz na profilu Facebook: Czysty Wołomin. 

6. Nagrodami w niniejszym konkursie będą bilety do kina dla zwycięskiej grupy i  klas.  

7. Termin seansu zostanie ustalony po konsultacji z opiekunem grupy/klasy oraz kinem. 

8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę. 

9. Poprzez zgłoszenie pracy na Konkurs, autorzy wyrażają zgodę na publikowanie jej na stronach 

internetowych, w materiałach, wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych Gminy Wołomin 

wraz z podaniem autorstwa. 

 

4. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo 

w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw 

własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności 

intelektualnej w konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu 

konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej 

zgody Administratora danych osobowych; 

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem Konkursu lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu 

warunków Regulaminu. 

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora www.wolomin.org/czysty-wolomin/ od dnia ogłoszenia Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.). 

6. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza kwoty 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt 

złotych, zero groszy) i z tego powodu jest zwolniona z podatku dochodowego.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

8. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 22 763 30 47 lub e-mailowo: 

katarzyna.mystkowska@wolomin.org.pl 

 

http://www.wolomin.org/czysty-wolomin/
mailto:katarzyna.mystkowska@wolomin.org.pl

