
R E G U L A M I N

EKOLOGICZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„LUBIMY, GDY BZYCZĄ”

§1 

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorami  konkursu  jest  Stowarzyszenie  Pszczelarzy  Ziemi
Proszowickiej 

2. Termin i miejsce realizacji: 
Ogłoszenie konkursu nastąpi 5 maja 2022 r. 
Ogłoszenie  wyników  10  czerwca  2022  r.  na  stronie  internetowy
organizatora. Uroczyste wręczenie nagród  odbędzie się 12.06.2022 r.
podczas  Festynu  Rodzinnego  przy  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w
Koniuszy.

3. Wszelkie informacje o konkursie dostępne będą na profilu Stowarzyszenia
https://www.facebook.com/spzproszowice

4. Podpisane zgody oraz wypełnione zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy
dostarczyć osobiście lub pocztą do 05.06.2022 r. na adres  Stowarzyszenie
Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej  Glewiec 28 32-104 Koniusza   z dopiskiem
„Lubimy gdy bzyczą”.

5. Wszelkich  informacji  nt.  konkursu  udziela  Pani  Marzanna  Kowalska,
tel.  12 386 90 05 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 11:30 

§2
CELE KONKURSU

1. Wspieranie dzieci uzdolnionych plastycznie, 
2. Propagowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci, 
3. Promocja ekologii, 
4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
5.  Propagowanie ochrony różnorodności biologicznej.

§3 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Obowiązują trzy  kategorie wiekowe: 
I: 6 lat (Oddziały Przedszkolne), 
        II: klasy I- III, 
      III: klasy IV-VIII.              
        

https://www.facebook.com/spzproszowice


2. Konkurs  ma  zasięg  powiatowy,  adresowany  jest  do  uczniów  szkół
podstawowych,  oddziałów  przedszkolnych  i  przedszkoli  z  terenu  Powiatu
Proszowickiego i Krakowskiego.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
4. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatorów

oraz na podanych wyżej stronach internetowych.
5. Przystępując  do  konkursu,  uczestnicy  akceptują  zasady  zawarte

w Regulaminie konkursu.

§4 
ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy przygotowują jedną pracę plastyczną w formacie A3. 
2. Tematyka prac „Pszczoły jako ważna i nieodłączna część ekosystemu”. 
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka,

farby  plakatowe,  akwarela,  pastele  suche,  pastele  olejne,  collage)
Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. 

4. Karta  zgłoszenia,  oświadczenie  RODO   są  do  pobrania   na  profilu
Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej

https://www.facebook.com/spzproszowice

5.  Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją 
     Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów. 

§6 
OCENA

Komisja Konkursowa (Jury) powołana przez Organizatorów Konkursu wyłoni 
laureatów w poszczególnych kategoriach, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Zgodność tematyki pracy z tematem Konkursu, 
2. Walory plastyczne pracy,

§6
NAGRODY

1. Nagrody i dyplomy za miejsca I- III zostaną przyznane w każdej kategorii.
2. W każdej kategorii zostaną przyznane 2 wyróżnienia i dyplomy.
3. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział.


