
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

”Las-Zielone Płuca Ziemi” 
 

§ 1 
Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 
1. Popularyzacja wiedzy ekologicznej u dzieci  
2. Rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno przyrody.  
3. Kształtowanie wśród uczestników pożądanych postaw wobec otaczającej przyrody. 
4. Propagowanie form aktywnego i wesołego spędzania czasu w domu. 
5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 
6. Rozwój wrażliwości. 

§ 2 
Organizatorzy Konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Gwda Spółka z o. o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła 
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Olga Majchrzak,                

e-mail: majchrzak@gwda.pl, tel. 67 211 35 42 
 

 
§ 3 

Założenia organizacyjne 
 

1. Ogłoszenie o konkursie następuje z dniem 22 marca 2021 roku. 
2. Konkurs dedykowany jest do dzieci z klas I-IV oraz klas V-VIII szkół podstawowych. 
3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. 
4. Format prac plastycznych jest dowolny. 
5. Gotową pracę należy sfotografować i w formacie JPG/PNG przesłać na adres: 

majchrzak@gwda.pl . 
6. Prace należy nadsyłać w terminie do 19 kwietnia 2021 roku do godziny 15:00. 
7. Praca plastyczna winna być opisana w załączniku imieniem i nazwiskiem oraz klasą 

dziecka sporządzającego pracę. 
8. Praca – przesłany plik -winna być opatrzona tytułem: KONKURS  „Las- Zielone Płuca 

Ziemi”. 
9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

10. Uczestnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji uprawniającej Organizatorów 
do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych                                      
z przesłanych prac  i zdjęć. 

mailto:majchrzak@gwda.pl


11. Uczestnik oświadcza, że Jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział                    
w przygotowaniu pracy na uczestnictwo w konkursie oraz publikacje. 
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać 
skierowane pod adresem Organizatorów konkursu przejmuje na siebie Uczestnik 
konkursu. 

12. Ze strony Organizatorów – z załącznika do Regulaminu - należy pobrać, wypełnić oraz 
dołączyć w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan) do nadesłanej pracy formularz 
zgłoszeniowy. 

13. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie. 
14. Ogłoszenie wyników nastąpi 26.04.2021 roku w mediach społecznościowych (Fanpage 

na Facebooku i strona www.gwda.pl) 
 
 

§ 4 
Ocena prac 

 
1. Oceny zgłoszonych prac dokona Jury składające się z członków Eko Grupy GWDA sp.  z o. o. 
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 
 

§ 5 
Nagrody 

 
1. Organizatorzy nagrodzą atrakcyjnymi nagrodami : 

 
Kategoria klas I-IV: 

- I miejsce 
-II miejsce 
-III miejsce 

 
Kategoria klas V-VIII: 

- I miejsce 
-II miejsce 
-III miejsce 

 
 
2. Prace laureatów zostaną opublikowane w mediach społecznościowych. 
3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie drogą e-mailową. 
 
 

Zatwierdzony przez Organizatorów Konkursu 
                                                                                                         

Piła, dnia 22.03.2021 r. 

  PREZES ZARZĄDU 

Tomasz Wojciechowski 


