
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYBNIE 

 

                                         
 

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod hasłem: 

„ Ptaki  terenów wiejskich” 
 

 

I. Cel i tematyka konkursu  

 
1. Zespół Szkół w Rybnie przy ul. Sportowej 24 we współpracy z Welskim Parkiem 

Krajobrazowym, Sołectwem Rybno, Gminą Rybno oraz Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ogłasza konkurs plastyczny 

 pt. : „ Ptaki terenów wiejskich”. 

2. Celem konkursu jest poszerzenie wśród uczniów terenu gminy Rybno, wiedzy z 

zakresu ornitologii, popularyzowanie obserwowania ptaków, zwrócenie uwagi na 

piękno otaczającego środowiska, którego elementem są ptaki, wzbogacenie 

właściwych postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych  oraz 

prezentacja i promocja własnych talentów plastycznych. 

 

II. Zasady konkursu 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Rybno. 

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace plastyczne, które nie zostały 

uprzednio zgłoszone do innego konkursu i nie były nigdzie publikowane ani 

nagrodzone. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

III. Zasady uczestnictwa 
1. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną wykonaną w 

formacie A3- technika dowolna. 

2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

3. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w 

nieprzekraczającym terminie do  

 

30 października 2015r. 
  na adres : Zespół Szkół ul. Sportowa 24 Rybno, 13-220 Rybno 

  ( decyduje data wpływu do Zespołu Szkół w Rybnie), 

   Z dopiskiem : Konkurs „Ptaki terenów wiejskich”  



 

4. Uczestnik konkursu zgłasza do konkursu tylko i wyłącznie prace wykonane samodzielnie, 

do których posiadają wszelkie prawa autorskie.  

5. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną zaproszeni na podsumowanie i 

wręczenie nagród. 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). 

7. W konkursie zostały ustalone trzy  grupy wiekowe uczniów : 

 uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych  

 uczniowie klas  4 – 6 szkół podstawowych 

 uczniowie gimnazjum. 

 

   

 

 

 

IV. Nagrody  
1. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody książkowe, dyplomy i inne 

pamiątkowe gadżety. 

2. Wręczenie nagród odbędzie się 6 listopada 2015 r w Zespole Szkół w Rybnie              

ul. Sportowa 24 podczas Konferencji – „Ptaki terenów wiejskich”. 

 

V. Komisja oceniająca 
1. W celu przeprowadzenia konkursu , zostanie powołana komisja oceniająca nadesłane 

prace konkursowe. 

2. Zadaniem komisji oceniającej jest : 

a) kwalifikacja zgłoszonych prac plastycznych do udziału w konkursie, 

b) ocena zgłoszonych prac 

c) przyznanie nagród. 

3. Przy ocenie prac uwzględnia się : 

a) wartość merytoryczną 

b) wartość artystyczną, 

c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac. 

4. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

VI. Wystawa pokonkursowa 
1. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną wystawione na wystawie 

pokonkursowej.  

 

VII. Dodatkowe informacje  

 
1. Dołączenie załączników i formularza zgłoszeniowego stanowi o zakwalifikowaniu 

pracy do konkursu.  

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami opublikowany jest na stronie internetowej 

Zespołu Szkół w Rybnie zsrybno.republika.pl w zakładce KONKURS „Ptaki terenów 

wiejskich”.  

 

 



 

 

 


