
Regulamin konkursu 

„Znam i nazywam faunę nadnarwiańską, chronię przyrodę – 

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy Choroszcz” 

 

1. Organizator konkursu: Gmina Choroszcz 

 

2. Partner konkursu: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

 

3. Fundator nagród: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Białymstoku 

 

4. Cel konkursu: Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Choroszcz, 

zwiększenie zainteresowań ekologicznych i znajomości fauny nadnarwiańskiej. 

 

5. Grupa docelowa uczestników konkursu.  

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat zamieszkującej na 

terenie gminy Choroszcz.  

 

6. Forma prac konkursowych.  

Każda z prac konkursowych powinna być wykonana w technice umożliwiającej 

transport i zawieszenie pracy. Maksymalny format pracy to karta formatu a3. Prace 

muszą być podpisane z tyłu karty.  

 

7. Kategorie uczestników konkursu. 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Każda z kategorii wiekowych 

ma za zadanie stworzenie pracy plastycznej o innym eko-zagadnieniu. Dodatkowo 

każda z kategorii wiekowych podzielona jest na kategorię dziewczęcą i chłopięcą tak, 

aby w równy i transparenty sposób zachęcić do udziału w konkursie tak młode 

mieszkanki, jak młodych mieszkańców gminy Choroszcz. 

 

8. Tematyka prac dla poszczególnych kategorii wiekowych: 

Kategoria I (3-6 lat): „Moje ulubione nadnarwiańskie dzikie zwierzę”.  



Na stronie pracy musi widnieć nazwa zwierzęcia. Nazwę mogą pomóc napisać rodzice 

lub opiekunowie dziecka. 

Kategoria II (7-10 lat): „Segreguję śmieci – ratuję przyrodę”. 

Kategoria III (11-16 lat): „Jak wyglądałby świat, gdyby nie sprzątano śmieci?” 

 

9. Jury i kryteria oceny prac. 

Jury będzie składać się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Choroszczy i Miejsko-

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Prace będą oceniane pod 

względem zgodności z tematyką oraz walorów artystycznych. 

 

10. Termin i adres nadsyłania prac. 

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście z wypełnionymi kartami uczestnictwa 

w terminie do 23 września 2016 

na adres: 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

ul. Sienkiewicza 29 

16-070 Choroszcz 

Z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”. 

 

Liczy się termin dostarczenia prac do Centrum. 

 

11. Rozstrzygnięcie. 

Jury rozstrzygnie wyniki konkursu do końca września. O wynikach zwycięzcy zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

 

12. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród. 

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi w Miejsko-Gminnym 

Centrum Kultury i Sportu w dniu 1 października 2016 o 10:00. 

 

13. Załączniki 

a) Wzór karty uczestnictwa w konkursie „Znam i nazywam faunę nadnarwiańską, 

chronię przyrodę – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy Choroszcz” 

 

 



 

 
 

Karta uczestnictwa w konkursie 

„Znam i nazywam faunę nadnarwiańską, chronię przyrodę – 

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy 

Choroszcz” 
 

Imię: 

 

Nazwisko: 

 

Wiek: 

 

Adres: 

 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego: 

 

Tytuł pracy: 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego: 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie „Znam i nazywam faunę 

nadnarwiańską, chronię przyrodę – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy 

Choroszcz”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich 

zawartych na niniejszej karcie w celu rozstrzygnięcia konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

umieszczenia tabliczek z nazwiskami autorów na wystawie pokonkursowej. 

Wyrażam zgodę na publikację nazwiska mojego dziecka i wizerunku w celu zdania 

relacji prasowej z wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej. 

 

 

 

…………………………………   ………………………………………… 

Data i miejsce     Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 
 

 


