
Regulamin konkursu edukacyjno-ekologicznego organizowanego przez Gminę 

Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu pt.: 

 

„EKO PSZCZOŁA” 

 

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

§ 1. 

Regulamin określa zasady konkursu na EKO PSZCZOŁĘ przeprowadzanego 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

§ 2. 

Konkurs jest organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ze 

środków projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 3. 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci na temat wyglądu, życia i 

pracy pszczół miodnych oraz potrzeby ich ochrony. Ponadto konkurs ma służyć 

poznaniu społeczności pszczelich rodzin, podziału obowiązków, pracowitości, 

odpowiedzialności za cały rój. Wymogi dotyczące wykorzystania materiałów do 

tworzenia prac konkursowych mają na celu kształtowanie postaw 

proekologicznych  oraz wiedzy na temat segregowania i wtórnego 

wykorzystania odpadów z gospodarstw domowych, a także umiejętności 

odróżniania materiałów całkowicie naturalnych. 



§ 4. 

Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach: 

I kategoria – przedszkola, grupy nieformalne lub świetlice –  w tych grupach 

dzieci w wieku do III klasy szkoły podstawowej 

II kategoria – klasy I  szkoły podstawowej 

III kategoria – klasy II szkoły podstawowej 

IV kategoria – klasy III szkoły podstawowej 

§ 5. 

W pracy nie można wykorzystywać prac autorstwa innych osób, bądź ich 

fragmentów. Liczy się własna inwencja i pomysł. 

§ 6. 

Pszczoły powinny być wykonane przy użyciu naturalnych materiałów i/ lub 

surowców wtórnych. 

§ 7. 

Praca będzie oceniana pod względem inwencji twórczej wykonawców. 

Oceniana będziejakość i estetykawykonania, rodzaj i kolorystyka użytych 

materiałów oraz ich dobórzgodnie z § 6. 

§ 8. 

W konkursie nie będą brane pod uwagę gotowe elementy ozdobne niewykonane 

przez autorów. 

§ 9. 

Prace zgłoszone na konkurs powinny być opisane w następujący sposób: klasa i 

nazwa szkoły, przedszkola, świetlicy, imienna lista członków grupy biorących 

udział w konkursie i dorosłego opiekuna grupy. 

§ 10. 

Prace biorące udział w konkursie należy dostarczyć do dnia 29 maja 2015 r. do 

godz. 14.00 do Klubu PIK w CKSiR w Tłuszczu przy ul.  Szkolnej 1. 

§ 11. 

Prace, jakie zostają przekazane na konkurs, stają się własnością organizatora. 



 

§ 12. 

Skład komisji konkursowej ustala organizator. 

§ 13. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 5 czerwca 2015 r. na stronie 

internetowej www.opstluszcz.pl 

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 
podczas wystawy podsumowującej konkurs w czasie imprezy pt. Dni Tłuszcza 
dnia 13 czerwca 2015 r. o godzinie przewidzianej przez organizatora imprezy. 
W każdej kategorii zostaną wręczone nagrody za pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce. 

§ 14. 

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§ 15. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 


