
Regulamin konkursu  

pt. „Jak chronić pszczoły ?” 

 

 

 

 Cele Konkursu:  

 Promowanie postaw ekologicznych, z akcentem na rolę pszczół w przyrodzie 

 Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji, 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży 

 Poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony pszczół 

 Rozwijanie pasji młodego pokolenia do poszerzania wiedzy 

Uczestnicy: 

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych każdego szczebla.  

 

 

 

Warunki Konkursu: 

 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie jednej pracy konkursowej w jednej lub 

maksymalnie z dwóch kategorii: 

 praca plastyczna,  

 praca literacka 

 

Praca literacka polega na sformułowaniu odpowiedzi na pytanie: „Jak chronić 

pszczoły i dlaczego są ważne?” Odpowiedź powinna liczyć nie więcej niż 50 

wyrazów. 

 

Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 i powinna odpowiadać 

na tytułowe pytanie „Jak chronić pszczoły?” 

 

2. Prace muszą być wykonane tylko przez jednego autora (praca zbiorowa nie będzie 

oceniania).  

3. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie po 1 pracy z każdej 

kategorii. 

4. Prace literackie można przesłać na adres e-mail: hp6-6@ohp.pl. w nieprzekraczalnym 

terminie do 23 listopada 2021 roku lub dostarczyć osobiście, bądź przesłać pocztą do 

6-6 Hufca Pracy w Proszowicach, adres: 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 11 

(budynek Powiatowego Urzędu Pracy, III piętro).  

5. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć obowiązkowo kompletnie wypełniony 

Zał. 1 – Zgłoszenie i Zał. 2 Oświadczenie 

6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.  

mailto:hp6-6@ohp.pl


8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych 

osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją 

o konkursie.  

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów. 

9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

Komisja konkursowa: 

 

1. Komisję oceniającą powołuje grupa inicjatywna projektu „Ratujmy pszczoły” 

realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 

Kryteria oceny: 

 

1. Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:  

a) zgodność pracy z tematyką konkursu,  

b) wartość artystyczna pracy, 

c) oryginalność podejścia do tematu.  

2. Prace niespełniające wymagań regulaminowych lub naruszające jego zapisy nie będą 

oceniane.  

 

Nagrody:  
 

1. Nagrody i dyplomy otrzymają laureaci I, II i III miejsca w każdej z kategorii.  

2. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomione elektronicznie lub telefonicznie. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.   

 

Kalendarium konkursu:  
 

1. Termin nadsyłania prac: 

Do 23 listopada 2021 r. 
2. Powiadomienie laureatów o wynikach oraz sposobie wręczenia nagród: 

do 26 listopada 2021 r.  
 

 

Organizator Konkursu: 

 

Grupa inicjatywna projektu „Ratujmy pszczoły” działająca przy 6-6 Hufcu Pracy w 

Proszowicach w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt „Ratujmy pszczoły” realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i 

pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta w Proszowicach.   

Załącznik nr 1 
 

 

ZGŁOSZENIE 

Na Konkurs ” Jak chronić pszczoły?”  

 

 
  

Informacja o uczestnictwie w konkursie.  
 
1. Dane autora pracy  
 
Imię i nazwisko:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….  
   
Data urodzenia     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
 
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Nr. Telefonu, adres email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
2. Informacja o pracy: 
 
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 2 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że prace przesłane na  Konkurs „Jak chronić pszczoły?” wykonałem/am 

osobiście. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie wykonanych prac bez 
żadnych roszczeń finansowych. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego wizerunku i moich danych osobowych w opisach 
prac na wystawach, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu. 

 
 

Miejscowość, data ...........................................................            Czytelny podpis ............................................................... 
 

 

W przypadku osób niepełnoletnich czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego:  
 
 

 

…………………………………………………….…  
            (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 
  
 
 
                       ……………………………………….……………………….…  

                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 

 

 


