
„JAK BÓBR NAD STAWEM ZAMIESZKAŁ” 

Regulamin IV edycji konkursu plastycznego 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR, 

Biblioteka Publiczna w Bobrownikach Małych. 

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz zasady przyznawania 

nagród. 

3. Celem konkursu jest: 

- kształtowanie pozytywnego stosunku do otaczającej nas przyrody. 

-rozwijanie zainteresowania bobrami – zwierzętami chronionymi, które często bywają 

negatywnie odbierane w naszym społeczeństwie. 

- przełamywanie uprzedzeń i upowszechnianie pozytywnego obrazu tych ssaków 

- inspirowanie do głębszego kontaktu z przyrodą i poszerzania wiedzy na jej temat. 

        II.           ZASADY OGÓLNE 

1.  Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające bobra europejskiego 

Castor fiber.                                                                                                                             

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę, należy 

jednak odwzorować charakterystyczne cechy bobra europejskiego w dosłowny lub 

artystyczny sposób. Mogą to być sympatyczne portrety tego charakterystycznego 

ssaka jak również ukazanie bobra w swym naturalnym środowisku.                                                  

Preferowane będą prace kształtujące przyjazny wizerunek tego zwierzęcia. 

2. Czas trwania konkursu: od 04.05.2015 r. do 05.06.2015 r 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – klasy I-III z terenu 

Gminy Wierzchosławice. 

4. Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac. 

5. Wymagania dotyczące prac plastycznych: 

- format A4 

-technika dowolna z wyjątkiem plasteliny 

-każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane (drukowanymi literami): 

IMIĘ, NAZWISKO, KLASA 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ADRES SZKOŁY 

KONTAKT TELEFONICZNY OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

6. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 05.06.2015 r. 

Nadesłane prace nie będą zwracane! 

Prace , które zostaną dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 



III. NAGRODY I TERMINY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Jury będzie przyznawało 3 nagrody za zdobycie od I do III miejsca. 

3. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej, nieodpłatnej dla autora , 

prezentacji nadesłanych na konkurs prac na wystawie i publikacji pokonkursowej. 

5.Wymagana jest zgoda rodziców/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu na 

przetwarzanie i publikację danych osobowych/ załącznik nr. 1/ 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie  nagród nastąpi podczas imprezy 

kulturalno-rozrywkowej 4 lipca 2015 r. o godz. 14 .00 wyniki zostaną umieszczone 

w Galerii prac w Domu Kultury w Bobrownikach Małych i na stronie internetowej 

www.bobrownikimale.info.  

7. Nagrody ufundowane zostaną przez Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych 

CASTOR, Urząd Gminy w Wierzchosławice. 

8. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie  do 10  lipca 

2015 r. , nagroda przechodzi na własność Organizatora. 

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 05 CZERWCA 2015 NA ADRES: 

Biblioteka Publiczna 

             w Bobrownikach Małych 223 

33-122 Wierzchosławice 

Kontakt: 

Dorota Katra 

Tel. 600102976 

e-mail: gbp.bm@op.pl 

 

Serdecznie dziękujemy za rozpowszechnienie informacji o konkursie 

wśród uczniów szkoły. 

 

 

 

• Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników 

podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.  

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez 

uczestników Konkursu. 

http://www.bobrownikimale.info/
mailto:gbp.bm@op.pl

