
 

 

Regulamin konkursu  

          pn. „Eko – karmnik dla ptaków” 

 

 

 

 I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem konkursu pn. „Eko – karmnik dla ptaków” jest Koło Gospodyń Wiejskich w 

Wielkich Radowiskach. 

 2. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży do lat 18. 

 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

- dzieci do la 13 

- młodzieży do lat 18  

4. Dla uczestników konkursu organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

5. Termin realizacji konkursu do 8 lipca 2022 r.  

6. W konkursie będą oceniane trzy najpiękniejsze karmniki w każdej kategorii   

II. Cel konkursu:  

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci.  

2. Nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony przyrody.  

3. Wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.  

4. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.  

5. Rozwijanie zainteresowań artystycznych.  

6. Rozwijanie emocjonalnej więzi z przyrodą.  

7. Stwarzanie możliwości aktywnych działań służących poprawie stanu środowiska.  

III. Technika wykonania karmnika:  

1. Prace powinny być wykonane wyłącznie z przedmiotów będących odpadami - śmieciami: 

puszki aluminiowe, makulatura, zużyte przedmioty plastikowe i szklane itp., 

2. Konstrukcja karmnika powinna być stabilna i zawierać element pozwalający na jego 

zamocowanie do drzewa. 

 3. Karmnik musi być wykonany osobiście przez uczestników konkursu.  



 

4. Technika wykonania jest dowolna, jednak karmnik powinien chronić karmę przed 

rozsypaniem, zamoknięciem i umożliwić ptakom bezpieczne korzystanie z niego. 

 IV. Warunki uczestnictwa:  

1. Praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą opis: nazwisko i imię autora pracy, 

wiek, telefon kontaktowy do opiekuna. 

 2. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  

3. Prace należy dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach w 

terminie do 08.07.2022 roku. 

 V. Kryteria oceny:  

1. Estetyka wykonania i trwałość konstrukcji.  

2. Pomysłowość i oryginalność projektu przy zachowaniu funkcjonalności karmnika.  

3. Wykorzystanie surowców ekologicznych i pochodzących z recyklingu.  

4. Nowatorskie rozwiązania.  

VI. Informacje dodatkowe:  

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas akcji „Środowisko ponad wszystko” .  

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

 3. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na fotografowanie oraz publikację prac.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac, celem przekazania ich do montażu 

na terenie działania organizatora oraz publikacji informacji o zwycięzcach, a także 

wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat laureatów 

konkursu.  

VII. Kontakt do organizatorów: Aneta Talkowska tel. 694532751 


