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REGULAMIN KONKURSU 

„Piękno Krainy Wygasłych Wulkanów – znam i wiem jak o nie dbać”   

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród dzieci szkół podstawowych w zakresie zachowania 
dziedzictwa przyrodniczego i zasobów Krainy Wygasłych Wulkanów oraz zasad dbania  

o środowisko naturalne.  

Zasady ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nasze Krotoszyce we współpracy z Gminą Krotoszyce, 
Gminą Złotoryja i Gminą Mściwojów. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z terenu gminy współpracują-
cych. 

3. Czas trwania konkursu: od 10 września do 08 października 2021 r.   

4. Wśród nadesłanych prac zostaną wyłonione miejsca 1, 2, 3 oraz po 2 wyróżnienia oddzielnie dla prac 
zgłoszonych z każdej z gmin. 

5. Pracę należy wykonać w formacie A4 – technika dowolna.  

6. Praca powinna zawierać wybrane zasoby przyrodnicze Krainy Wygasłych Wulkanów oraz 
prezentować sposób ich ochrony lub korzystania z nich.  

7. Praca na odwrocie winna zawierać informację – imię, nazwisko, nazwa szkoły i klasa.  

 

Obowiązki uczestnika projektu: 

1. Uczestnik konkursu przekazuje prace do dnia 08.10.2021 r. liczy się data wpływu do siedziby Urzędu 
Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce.  

2. Prace przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane do oceny.  

3. Praca powinna być spakowana w kopertę z napisem – konkurs plastyczny.  
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Kryteria oceny: 

1. O kolejności zajętych miejsc decyduje jury na podstawie niżej wymienionych kryteriów: 

- estetyka wykonania, 

- samodzielność wykonania pracy,  

- technika wykonania,  

- pomysłowość.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 października 2021 r.  

Nagrody i wyróżnienia: 

1. Za zajęcia I miejsca organizator zapewnia nagrodę w postaci bonu zakupowego w kwocie 300 zł, 

2. Za zajęcia II miejsca organizator zapewnia nagrodę w postaci bonu zakupowego w kwocie 200 zł  

3. Za zajęcia III miejsca organizator zapewnia nagrodę w postaci bonu zakupowego w kwocie 100 zł  

4. Wyróżnienia - nagroda w postaci bonu zakupowego w kwocie 50 zł.  

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

2. Tekst regulaminu i karta zgłoszeniowa zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. 

3. Osoba do kontaktu ze strony organizatora Anna Niedźwiecka, 697-908-800 

 

 

Jadwiga Kozak  

Prezes Stowarzyszenia Nasze Krotoszyce 


