
Regulamin konkursu plastycznego
„Sowa, moja sąsiadka”

§ 1
Organizatorem Konkursu jest przez Fundację Nasza Ziemia w ramach programu
„Sowa, moja sąsiadka” realizowanego dzięki wsparciu Fundacji CEMEX „Budujemy 
Przyszłość”, w konsultacji merytorycznej ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów oraz pod 
honorowym patronatem Pani Prezydent Miasta Chełm, Agaty Fisz.

§ 2
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz liceów z terenu Miasta Chełm, gminy Rędziny, Mstów i Czosnów. 

§ 3
Celem Konkursu jest: 

1. popularyzowanie wiedzy na temat gatunków sów terenów antropogenicznych na 
terenach ich występowania 

2. zwrócenie uwagi na konieczność ich ochrony 
3. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

§ 4
1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi
2. Prace mogą być wykonane dowolną dwu-wymiarową techniką plastyczną (np. 

ołówkiem, farbami, kredkami, pastelami, wycinankami, węglem itp.)
3. Prace powinny być wykonane na papierze o formacie nie mniejszym niż A4

§ 5
1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

a) przedszkoli
b) szkół podstawowych
c) gimnazjów i liceów

2. Tematem prac na wszystkich poziomach wiekowych mają być sowy terenów 
antropogenicznych (pójdźka, płomykówka, puszczyk i/lub uszatka)

3. Na poziomach przedszkoli oraz szkół podstawowych ma być to praca na temat „Z 
życia sowy, mojej sąsiadki”

4. Na poziomie gimnazjów i liceów ma być to plakat edukacyjny zachęcający do 
ochrony wymienionej grupy sów 

5. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace



§ 6
Prace na odwrocie powinny być opisane:

• imieniem i nazwiskiem autora
• nazwą kategorii (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów)
• nazwą, adresem i telefonem kontaktowym placówki

§ 7
Prace oceniane będą przez Jury w skład którego wejdą przedstawiciele Fundacji Nasza 
Ziemia, Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz dodatkowych członków wybranych 
przez Organizatora.

§ 8
Oceniane będą:

• poprawność merytoryczna
• pomysł i oryginalność
• jakość wykonania pracy

§ 9
1. Od decyzji jury nie przysługują odwołania

2. Autorzy prac nadsyłając je na konkurs wyrażają zgodę na pełne 
wykorzystanie prac przez Organizatora Konkursu w tym drukowanie i 
publikowanie. 
3. Autorzy nadsyłając prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie 
przez organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 
§ 10

1. Prace należy przysyłać na adres siedziby Organizatora na adres:

Fundacja Nasza Ziemia
Hoża 3 m 5
00-528 Warszawa

z dopiskiem „Sowa, moja sąsiadka – konkurs”

2. Termin przysyłania prac mija 2 listopada 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Wyniki zostaną ogłoszone 21 listopada 2012 na stronie Organizatora Konkursu, 
www.naszaziemia.pl

§ 11
1. Jury w każdej kategorii wybierze trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają 

nagrody oraz dyplomy.
2. Organizator zastrzega prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień oraz do 

przyznawania miejsc ex aequo.



3. Prace nadesłane na konkurs posłużą do opracowania plakatu edukacyjnego, który 
zostanie wydrukowany.

§ 12
 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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