
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży - Najpiękniejsze  drzewo okolicy 
 
 
Regulamin Konkursu 
 
1.      Organizatorem konkursu jest Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. 
 
2.      Konkurs organizowany jest  w ramach  zadania „Ochrona drzew jako element działań na rzecz 
ochrony powietrza” współfinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 
 
3.      Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki drzew województwa małopolskiego - Rozmiar i 
technika prac dowolna. 
·         konkurs plastyczny „Najpiękniejsze drzewo okolicy” - tematem prac musi być konkretne drzewo na 
terenie gminy (w opisie prosimy podać: gatunek drzewa oraz jego dokładną lokalizację) 
·         konkurs plastyczny na logo o motywie drzewa promujące szlak, gminę, miejscowość, osiedle, ulicę. 

 
4.      W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z terenu województwa małopolskiego, w wieku do 
19 lat. Prace będą oceniane w grupach wiekowych: 
·         przedszkola 
·         uczniowie klas I-III 
·         uczniowie klas IV-VI 
·         uczniowie gimnazjum 
·         uczniowie szkół średnich 
 
5.      Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi. 
 
6.      Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora, 
opisem (tytułem) pracy, w przypadku tematyki „Najpiękniejsze drzewo okolicy” dokładna lokalizacja 
drzewa i jego gatunek). 
 
7.      Prace należy składać w terminie do 15.09.2015  r.za pośrednictwem szkoły lub innej placówki: 
·  pocztą Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody ul. Krowoderska 49/1 31-158 Kraków Kraków (bez 
zwrotnego potwierdzenia!) 
·  osobiście w siedzibie Towarzystwa ul. Krowoderska 49/1 Kraków, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu email:  tnrop@wp.pl 
 
8.      Organizatorzy przewidują nagrody przekazane w terminie do 15.10.2015 r. 
 
9.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach 
związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora. 
 
10.  Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na konkurs 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach oraz na stronach 
internetowych. 
 
11.  Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 
interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 
 
 
 
Zadanie realizowane dzięki pomocy finansowej  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 
 


