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Regulamin
I konkursu plastycznego
„Zwierzęta wokół nas”
dla uczniów szkół podstawowych klas od 4 do 6
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Rzeszowie.
§2
CELE KONKURSU
- popularyzacja wiedzy ekologicznej,
-kształtowanie postaw proekologicznych,
- promocja łowiectwa,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
- promocja walorów przyrodniczych,
§3
TEMAT KONKURSU
„Zwierzęta wokół nas”

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas od 4 do 6
znajdujących się w zasięgu terytorialnym działalności ZO PZŁ w Rzeszowie.
2. Prace na konkurs należy wykonać jedną z czterech technik: rysunek, praca
malarska, collage, grafika. Minimalny format pracy to A3, a maksymalny A2.
3. Każda praca musi być oprawiona starannie na arkuszu większego formatu i opisana
na odwrocie w następujący sposób: nazwa szkoły, telefon, miejscowość, imię i
nazwisko autora pracy, klasa do której uczęszcza oraz imię i nazwisko
opiekuna.
4. Uczestnik może dostarczyć do oceny tylko jedną pracę wykonaną jedną z wyżej
wymienionych technik. Pracę należy wykonać w 2019 roku w związku z w/w
konkursem.
5. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że
wyraża zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo, nieodpłatne publikowanie
prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły do której
uczęszcza w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wydawnictwach
oraz na stronach internetowych Organizatorów, a także na ich wykorzystywanie w
celach promocyjnych i marketingowych.
6. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych 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.).
§5
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace będzie oceniać: Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) i Główna Komisja
Konkursowa (GKK). Zadaniem Komisji będzie wybór najciekawszych prac w
poszczególnych kategoriach wiekowych (4,5,6 klas)
2. Ocenie będzie podlegać:
- format pracy zgodny z regulaminem,
- ścisły związek pracy z tematem konkursu,
- wartość artystyczna prac,
- pomysłowość,
- oryginalność interpretacji tematu,
- wymagania techniczne organizatorów zgodne z regulaminem.
3. W skład Szkolnych Komisji Konkursowych będą wchodzić przedstawiciele szkoły
biorącej udział w konkursie. Celem jej będzie wybór maksymalnie dziesięciu
interesujących prac w każdej szkole.
4. W skład Głównej Komisji Konkursowej wchodzić będą osoby powołane przez
Organizatorów. Celem pracy Głównej Komisji Konkursowej będzie wybór spośród

wszystkich prac dostarczonych przez Szkolne Komisje Konkursowe najbardziej
interesujących w poszczególnych kategoriach.
5. Przyznane zostaną przez w/w komisję pierwsze, drugie i trzecie miejsca
w poszczególnych kategoriach wiekowych klas 4,5,6 szkół podstawowych.
6. Komisja z puli nagrodzonych prac wyłoni dodatkowo trzy miejsca grand-prix.
Zostaną również przyznane wyróżnienia.
7. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem,
odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.

§6
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
Do 22 maja 2019 roku Szkolna Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 10
interesujących prac i przekaże do Głównej Komisji Konkursowej mieszczącej się w
siedzibie: Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie
ul. Ks. Józefa Jałowego, 35-010 Rzeszów
lub

do

regionalnych

opiekunów

konkursu

po

wcześniejszym

uzgodnieniu

telefonicznym:


region Mielec- Mieczysław Struzik- tel. 511-204-117,



region Strzyżów- Bogusław Depa- tel. 510-079-839,



region Łańcut, Leżajsk- Krzysztof Buszta- tel. 601-485-892,



region Łańcut, Leżajsk- Dorota Cedzidło- tel. 531-618-556,



region Ropczyce, Sędziszów- Józef Ciosek- tel.723-943-877,

wraz

z

listą

osób

biorących

udział

w

konkursie

plastycznym

(załącznik nr 1 do Regulaminu).
Główna Komisja Konkursowa do 31 maja 2019 roku oceni prace i wyróżni wybrane.
§7
NAGRODY
1. Organizatorzy Konkursu oddzielnie uhonorują nagrodzonych upominkami
rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień
w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy, gminy) i
osoby prywatne.
2. O terminie uroczystego wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni z
minimum 7- dniowym wyprzedzeniem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną
poinformowani uczestnicy.
Więcej informacji można uzyskać w biurze : Zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego w Rzeszowie u Krzysztofa Ochała pod numerem telefonu 17 853 35 46

Oryginał podpisał:
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie
Marcin Hendzel

……………………………
(miejscowość, data)
…………………………………
Imię i Nazwisko

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ZO PZŁ W RZESZOWIE

Dotyczy dziecka: ………………………………..
(Imię i Nazwisko)
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym
mojego dziecka …………………………………………………(Imię i Nazwisko dziecka) i
wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka przez ZO PZŁ w
Rzeszowie , do celów realizacji konkursu plastycznego.
Zgodę mogę wycofać w każdym momencie.

………...………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekun dziecka)

Załącznik nr 1
Lista osób biorących udział w I konkursie plastycznym
„Zwierzęta

wokół nas”

Szkoła Podstawowa w (1) ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Opiekun (2) …………………………………………………………………………………..
…………………….…………………………………………………………….......................

L.p.
(3)
1

Imię i Nazwisko
(4)

Klasa
(5)

Uwagi
(6)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opis symboli:
1. Należy wpisać pełną nazwę szkoły i miejscowość, w której jest położona.
2. Należy podać imię i nazwisko opiekuna lub opiekunów prowadzących uczniów w
konkursie.
3. Należy podać numer kolejny ucznia biorącego udział w konkursie na etapie
szkolnym.
4. Należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu na etapie szkolnym.
5. Należy podać numer klasy, do której uczęszcza uczeń.
6. Można podać inne informacje.

