
 „PSZCZOŁY W NASZYM

ŚRODOWISKU”

           

 Mając na uwadze potrzebę ochrony środowiska naturalnego chcemy pogłębić świadomość
dzieci i dorosłych na temat dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą pszczoła oraz uświadomić 
zakres zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół. Dlatego zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału w konkursie poświęconym tematyce pszczół, roślin i 
ogrodów.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 50        
 Tel. 502 366 188

Cel konkursu:

1. Upowszechnianie  wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla człowieka  i 
przyrody.

2. Zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne wynikające z 
ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska, którego dużą 
część stanowią pszczoły oraz drzewa, krzewy, kwiaty i wszystkie rośliny, niezbędne 
dla życia pszczół, a tym samym życia człowieka.

3. Uwrażliwienie dzieci  i dorosłych na konieczność stosowania zachowań 
proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego.

4. Wyrażanie własnych emocji i przeżyć  w formie przestrzennej
5. Kształtowanie umiejętności współdziałania, planowania i podziału zadań.

1. Uczestnicy i warunki uczestnictwa: 

Konkurs jest podzielony na kilka modułów zależnych od wieku i preferencji uczestników. 
Wśród wielu możliwości można wybrać: 

1. Grupa przedszkolna i wczesnoszkolna , klasy I-III:



 Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Ratuj pszczołę"-
ilustrujący pszczołę w jej naturalnym środowisku. 

 Format-praca płaska w formacie  A4 lub A3
 Technika- dowolna: akwarela, gwasz, tempera , ołówek, kredki, farby, pastele, 

grafika, wyklejanie, wydzieranie, collage itp., z wyłączeniem nietrwałych i 
tworzących wypukłości materiałów takich jak: pasta do zębów,  ryż, wata, 
plastelina, papierowe kulki itp.

 Pracę plastyczną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
  Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną. 

3. Grupa klasy IV-VI, gimnazjum

 Konkurs na wykonanie  pszczoły lub innego owada zapylającego 
pod hasłem „Pszczoły, trzmiele i inni przyjaciele” 


 Format – praca przestrzenna.
 Technika- dowolna z wykorzystaniem różnorodnych technik, materiałów plastycznych

i odpadów .
 Pracę plastyczną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
 Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną. 

Pracę plastyczną należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, wiek, nazwę  
placówki do której uczęszcza osoba biorąca udział w konkursie, musi również 
zawierać adres mailowy lub korespondencyjny oraz numer telefonu.

 Czas trwania konkursu:  03.04.2018r. do 30.04.2018r.

 Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej lub 

do siedzib filii w Białej, Dobroszowie i Rokitek do  30.04.2018r.

 O wynikach konkursu zadecyduje powołane w tym celu Jury. 
 Werdykt Jury konkursu powołanej przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega 

odwołaniu.
 Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, 

wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu 
plastycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu.

 Każda zgłoszona praca staje się własnością organizatora konkursu.
  Każda placówka może dostarczyć max 10 prac plastycznych wykonanych pod kierunkiem jednego   

nauczyciela. PRAC NIE NALEŻY OPRAWIAĆ  .  

  Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę. Do zestawu prac należy dołączyć wypełnioną zgodę 
rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych 
(załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) - NIE NALEŻY PRZYKLEJAĆ DOKUMENTU ZGODY RODZICA/OPIEKUNA
DO PRACY NA JEJ ODWROCIE TYLKO DOŁĄCZYĆ GO LUZEM! 





 Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród nastąpi  10.05.2018r. w Sali posiedzeń 
Urzędu Gminy Chojnów o godz. 10.00.

 Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

 Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy. Ponadto oświadcza, że wyraża 
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy 
oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania 
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach internetowych
i w serwisach społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej, Urzędu 
Gminy Chojnów oraz Banku BZ WBK (Fundacja Banku BZ WBK dofinansowała 
działania w ramach Programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”), a także na ich 
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności 
na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m. in. 
drukarską, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co 
do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne 
udostępnianie w Internecie.

 Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE



METRYCZKA PRACY:

Imię i nazwisko autora: ..................................................................................................................
Wiek autora/klasa: ...........................................................................................................................
Nazwa i adres placoó wki: ...................................................................................................................
ul. .................................................................................................................................................................
kod pocztowy ...... - ........... miejscowosócó........................................................................................
tel. ................................................................................................................................................................. 
e-mail do korespondencji /obowiązkowo/..............................................................................
Imię i nazwisko opiekuna: ...............................................................................................................
UWAGA! Metryczkę należy trwale przymocować na odwrocie pracy.

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów

Wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka ........................................................................................................................................
.........
(imię i nazwisko dziecka) w Konkursie Plastycznym „PSZCZOŁY W NASZYM 
ŚRODOWISKU” na zasadach określonych w regulaminie. 

podpis rodzica / opiekuna ………………………....... 

 Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych 
osobowych uczestnika……………………………………………………………...

 (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych 
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 
z póz. zm.).

 Oświadczam, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie 
do nadesłanej pracy. 

 Ponadto oświadczam, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 
nagrodzonej pracy oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości 
zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach 
internetowych i w serwisach społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Krzywej, Urzędu Gminy Chojnów oraz Banku BZ WBK (Fundacja Banku BZ WBK 
dofinansowała działania w ramach Programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”), a także 
na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności 
na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m. in. 
drukarską, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co 



do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne 
udostępnianie w Internecie.

podpis rodzica / opiekuna …………….………………………


