
 

Stowarzyszenie Goduszyn 58-500 Jelenia Góra  ul. Goduszyńska 42   NIP 6112698581; REGON 021314328 
Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu - KRS 0000361309 
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Odział Operacyjny w Jeleniej Górze 10 2030 0045 1110 0000 0188 2210 

Stowarzyszenie Goduszyn 
58-500 Jelenia Góra ul. Goduszyńska 42  
www.goduszyn.pl 
stowarzyszenie@goduszyn.pl 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Zwierzęta naszych pól i lasów” 

 

 

I. Organizator 

 

 Stowarzyszenie Goduszyn we współpracy ze Stajnią Rybnica - Agropol Sp. z o.o.  

 

II. Cele konkursu 

 

  Celem konkursu jest: 

  Rozpropagowanie szerokiej wiedzy dotyczącej ochrony środowiska przyrodniczego oraz 

zachowania i rozwoju populacji zwierząt łownych i dziko żyjących, jak również zwierząt 

gospodarstw domowych. 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz ich uzdolnień plastycznych.  

 Uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej. 

 Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zwierząt oraz rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat 

„Zwierzęta naszych pól i lasów” 

 Konkurs jest skierowany dla uczniów szkól podstawowych klas I-VI. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 Jury będzie oceniać prace w dwóch  kategoriach wiekowych klasy I-III i klasy IV-VI 

 Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek). 

 Format prac plastycznych – wyłącznie A3.  

 Forma pracy: płaska 

 Technika: farba plakatowa, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, itp. Dopuszcza 

się tylko prace płaskie wykonane na papierze.  

 Prace wykonane techniką inną niż wymienione, np. malowidła na szkle, kompozycje 

przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny, nie będą podlegały ocenie konkursowej.  

 Nagrody będą przyznawane indywidualnie, a każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy 

dyplom. 

 Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic 

lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. 

 Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość 

oraz nazwę szkoły. 

 

IV. Kontakt 

  

Kontakt – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Maria Jęczmyk   

                 maria_jeczmyk7@wp.pl 
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V. Termin i miejsce nadsyłania prac 

 

Prace oraz karty uczestnictwa należy przesłać lub dostarczyć osobiście do  

10 października 2015 roku (liczy się data wpływu do organizatora), na poniższy adres  

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Zwierzęta naszych pól i lasów” 

 

Stowarzyszenie Goduszyn 

ul. Goduszyńska 42 

58-500 Jelenia Góra 

 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, najtrafniej 

ilustrujące temat przewodni „Zwierzęta naszych pól i lasów”. oraz oceni ich twórczy sposób 

wyrazu. Z każdej kategorii wiekowej wybrane zostaną  trzy najlepsze prace, których autorzy 

otrzymają nagrody. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.  

 

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu 

 

 O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 15 października 2015 roku. 

Rozdanie nagród będzie miało miejsce 17 października 2015 roku podczas festynu Hubertus 2015 

o godzinie 15:00, która odbędzie się w Stajni Rybnica - Agropol Sp. z o.o., Rybnica 166. 

 

IX. Publikacja prac 

 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie „Galeria w Stajni”, którą 

będzie można obejrzeć w Stajni Rybnica - Agropol Sp. z o.o., Rybnica 166 podczas imprezy 

Hubertus 2015. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział 

w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych 

prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

 

X. Uwagi dodatkowe 

 

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

• Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie uroczystego 

rozdania nagród.  

• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 


