
 
 

        OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 
,, W ŚWIECIE PSZCZÓŁ -  w ulu ” 

 
Konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Rolniczych 
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. 

 
 

POD PATRONATEM 
 STAROSTY LUBELSKIEGO 

 
 
 

Regulamin konkursu 
 
Cele konkursu: 
1.Pokazanie w formie plastycznej życia i  pracy  pszczół w ulu. 
2.Promocja pszczół i pszczelarstwa. 
3 Rozwijanie  uzdolnień i wrażliwości plastycznej dzieci i  młodzieży. 
 
1.Technika wykonania prac dowolna - format prac A3,A4 
 
2.Konkurs jest przeprowadzony w kategoriach wiekowych: 
- uczniowie szkół podstawowych kl. IV- VI  i  kl. 0 - III 
- gimnazjaliści 
- uczniowie szkół średnich 
Z  każdego  typu szkoły można przysłać maksymalnie 5 prac w jednej kategorii 
wiekowej. 
 
3.Przewidziane są  nagrody dla uczestników poszczególnych grup wiekowych (dyplomy,   
wyróżnienia, nagrody rzeczowe). 
 
4. Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza uzyskanie przez instytucję zgłaszającą zgody 
rodziców lub opiekunów uczestnika na udział w konkursie. 
 
5. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorom konkursu prawa do: 
druku publikacji w dowolnej liczbie i w dowolnym nakładzie, umieszczenia w internecie, 
a także prezentowania prac na wystawach oraz w celach reklamowych (w prasie,                    
w katalogach i na plakatach). 
 



6. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu swoich danych osobowych. 
 
7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
 
8. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z  akceptacją regulaminu konkursu. 

9. Prace na konkurs należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do dnia  13. 05. 2016r., 
prosimy o dołączenie zbiorczej listy uczestników. 

10. Podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród oraz prezentacja wystawy 
pokonkursowej odbędzie się w czerwcu 2016r. 

 11. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej www.pszczelawola.edu.pl do 
22.05.2016r.                                  

12. Opis prac 

Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru: 

• Temat pracy 
• Imię i nazwisko uczestnika 
• Wiek 
• Imię i nazwisko nauczyciela 
• Adres, adres email i telefon placówki. 

Prosimy nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac. 

13. Prace należy przesłać na adres organizatora. 

14. Dane organizatora: 

ZSR CKP Pszczela Wola 

23 -107 Strzyżewice 

 Internat  

Telefon 81 5628 076, adres email  internat@pszczelawola.edu.pl 

 


