
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

„ZIMOWA STOŁÓWKA”  

Organizator 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie 

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie karmnika. 

Cele konkursu: 

• kształcenie postaw proekologicznych; 

• uwrażliwienie lokalnej społeczności na dokarmianie ptaków; 

• poznanie ptaków, które odwiedzają karmnik oraz sposób w jaki się 
odżywiają; 

• rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych; 

• rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie/rodzinie 

Zasady konkursu:  

• konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Dolsk. 

• Konkurs kierowany jest do rodzin, bądź grup składających się z max 4 
osób. 

• Każda grupa uczestników może zgłosić maksymalnie 1 karmnik. 

• Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie.  

• Technika wykonanie pracy dowolna – liczy się pomysłowość. 

• Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Masłowie Masłowo 8. 
Do zgłoszenia należy dołączyć załącznik nr 1.  



Ostateczny termin zgłaszania prac mija 14.10.2022 r. do godz. 13.00 

Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę! 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

• Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez 
Organizatora. 

• Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria: 
zgodność z tematem 
oryginalność i pomysłowość 
wykorzystanie materiałów naturalnych, pochodzących z recyklingu, 
przyjaznych dla zwierząt 
funkcjonalność karmnika 
estetykę wykonania pracy, walory artystyczne 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 października.  

• Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca.  
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

Wszelkie informacje na temat konkursu są udzielane przez Organizatora 
konkursu pod numerem 61 28 25 828. 

Dostarczone karmniki przechodzą na własność Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. Po ogłoszeniu wyników zostaną zamontowane na terenie 

zielonym przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie  
lub Przedszkolu w Wieszczyczynie. 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
regulaminu konkursu, zgodę na publikację prac w Internecie  
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 



 



Załącznik 1 do Regulaminu Gminnego konkursu „Zimowa stołówka” 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu gminnego konkursu „Zimowa stołówka” i 
akceptuję jego zapisy.  

Oświadczam, że jako zgłaszający pracę do udziału w konkursie, jestem/jesteśmy jej wyłącznym 
autorem. 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA O WYRAŻENIU ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź.zm.) przez 
organizatora konkursu dla celów związanych z realizacją konkursu oraz na ich opublikowanie w 
przypadku zdobycia nagrody w konkursie lub wystawy prac konkursowych. (podpis autora) (podpis 
opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku autora/autorów pracy utrwalonego w 
przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w 
materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie, a 
także na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku jej/jego w formie fotografii lub zapisu video. Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych mojego dziecka/podopiecznego przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie w celu uczestnictwa w konkursie.  

………………………………………..      ……………………………………… 
miejscowość, data       podpis autora lub rodzica/opiekuna 

………………………………………..      ……………………………………… 
miejscowość, data       podpis autora lub rodzica/opiekuna 
………………………………………..      ……………………………………… 
miejscowość, data       podpis autora lub rodzica/opiekuna 
………………………………………..      ……………………………………… 
miejscowość, data       podpis autora lub rodzica/opiekuna

Imię i nazwisko autora Adres zamieszkania Nr telefomu


