
Regulamin konkursu plastycznego  

1) Organizator konkursu:  

Organizatorem konkursu jest Okręgowa Komisja ds. Młodzieży Okręgu PZW  

w Zielonej Górze przy współudziale Zarządów Kół. Tematyką konkursu jest hasło:  

  

Złów i Wypuść  

2) Uczestnicy konkursu:  

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z terenu Okręgu PZW w Zielonej Górze wg 

podziału na następujące kategorie:  

• Grupa wiekowa – przedszkola  

• Grupa wiekowa – szkoły podstawowe kl. 1-3  

• Grupa wiekowa – szkoły podstawowe kl. 4-6  

• Grupa wiekowa – gimnazja   

• Grupa uczestników placówek opiekuńczych (domy dziecka,  

     warsztaty terapii zajęciowej itp.)  

3) Zasady: Prace mogą być wykonane dowolną techniką na papierze o formacie maksymalnie 

A-1 Prace należy podpisać czytelnie tj. podać nazwę jednostki oświatowej, imię i nazwisko 

autora, wiek i właściwą kategorię oraz Koło PZW, za pośrednictwem którego prace są 

zgłaszane do konkursu. Prace bez podpisu nie będą oceniane.  

  

4) Termin dostarczenia prac i ich ocena:  

Prace należy dostarczyć do biura Okręgu PZW w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 9,             

w terminie do 30.09.2017 r.   

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Okręgową Komisję ds. Młodzieży.  

  

5) Nagrody:  

Organizator przewiduje nagrodzić po trzy najlepsze prace i po 1 do 3 wyróżnień w każdej 

kategorii (grupie wiekowej). Nagrodami będą bony wartościowe uprawniające do zakupu za 

kwoty wskazane na bonach. Bony można wykorzystać do 25.10.2017 r.   i przedstawić rachunek 

w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2017 r.  

Po zakupie nagrody i przedstawieniu rachunku wystawionego na ZO PZW w Zielonej Górze 

nastąpi zwrot kosztów zakupu do wartości wystawionego bonu.   

  

6) Ogłoszenie wyników:  

Wyniku konkursu zostaną ogłoszone:  

• Na stronie internetowej Zarządu Okręgu PZW Zielona Góra  

• W komunikatach rozesłanych do Kół PZW  

  

7) Zagospodarowanie prac:  

Organizator zastrzega sobie prawo zaprezentowania prac na wystawach organizowanych przez 

ZO PZW w Zielonej Górze.  

 

Na życzenie autorów prace mogą być im zwrócone lecz nie wcześniej niż po wykorzystaniu ich 

do celów wystawienniczych.   

   

               Okręgowa Komisja ds. Młodzieży  

                 Okręgu PZW w Zielonej Górze  


