
REGULAMIN KONKURSU „ŚWIAT PSZCZÓŁ” 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu plastycznego „Świat pszczół” jest Gminne Centrum Kultury 

w Baranowie. 

 

II. Cele konkursu 

1. Popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla człowieka i przyrody 

oraz funkcjonowania środowiska naturalnego. 

2. Zwrócenie uwagi na piękno przyrody, jak również zagrożenia ekologiczne wynikające 

z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska, którego dużą 

część stanowią pszczoły oraz drzewa, krzewy, kwiaty i wszystkie rośliny, niezbędne 

dla życia pszczół, a tym samym życia człowieka.  

3. Uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania zachowań 

proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego. 

4. Wyrażanie własnych emocji i przeżyć w formie przestrzennej. 

5. Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców i ich integracja. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III oraz uczniów 

klas IV-VIII szkoły podstawowej z terenu Gminy Baranów.  

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Tematyka konkursu obejmuje życie pszczół w środowisku naturalnym. Mając na 

uwadze potrzebę ochrony środowiska naturalnego, konkurs ten ma pogłębić 

świadomość dzieci, młodzieży na temat dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą pszczoła 

miodna oraz uświadomić zakres zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół.  

2. Technika wykonywania prac jest dowolna. Format pracy – praca przestrzenna.  

3. Prace należy opisać na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, grupa 

przedszkolna, klasa. 

4. Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę. 

5. Prace należy składać bezpośrednio w biurze Gminnego Centrum Kultury w Baranowie 

lub przesyłać na adres: 

Gminne Centrum Kultury w Baranowie 

ul. Rynek 14 

24-105 Baranów 

tel. 818834027 wew. 29 

Z dopiskiem: konkurs plastyczny „Świat pszczół”. 

6. Termin składania prac upływa 12 maja 2021r., do godz. 15.00 

7. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

publikowania zgłoszonej pracy, umieszczania jej na stronach internetowych, 

w mediach i wykorzystania w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 



1. Wszystkie prace dostarczone do konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej 

powołanej przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu, 

biorąc pod uwagę: samodzielność, wartość artystyczną, jakość i oryginalność 

dostarczonych prac. 

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:  

a) grupy przedszkolne, 

b) klasy I-III, 

c) klasy IV-VIII. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników 

konkursu.  

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 14 maja 2021r – na stronie internetowej Gminy 

Baranów z jednoczesnym powiadomieniem o sposobie odbioru nagród. 

6. Laureaci pierwszych trzech miejsc w danej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy 

i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy upominki okolicznościowe. 

7. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 

oceniane. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika 

konkursu warunków niniejszego regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnych zmian w regulaminie 

konkursu w trakcie jego trwania. 


