
„Elektromobilność”,  

„Odnawialne źródła energii” 

 i „Ochrona klimatu”.             

 

Regulamin konkursu plastycznego   

 dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Powiatu Tucholskiego. 

 

 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola 

2. Konkurs przeprowadza się w dniach od 26 listopada do 7 grudnia 2020 r. 

3. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

 a) przedszkole wraz z „zerówką”, 

 b) klasy I – IV, 

 c) klasy V- VIII 

4. Regulamin konkursu i karta uczestnictwa dostępne na stronie internetowej 

www.tucholski.pl  

 

 

II. Cele konkursu 

 

1. Propagowanie i wspieranie rozwoju elektromobilności w Polsce, w tym na terenie 

Powiatu Tucholskiego. 

2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i innowacyjnych 

rozwiązań dotyczących przemieszczania się,  pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych oraz ochrony klimatu. 

3. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialności za stan środowiska. 

4. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej. 

5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.  

 

III. Uczestnictwo w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu 

Powiatu Tucholskiego. 

2. Informacja o konkursie zostanie przekazana również na adresy email przedszkoli oraz 

szkół podstawowych z terenu Powiatu Tucholskiego.   

3. Zgłoszenie do konkursu oraz przekazywanie prac (w formie skanu lub zdjęcia) 

odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres muzeum@tuchola.pl. 

 

IV zasady konkursu 

 

1. Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie w formie plastycznej rozumienia 

pojęcia „Elektromobilność”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Ochrona 

klimatu”. 

2. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę. Minimalny format pracy 

to  A4, zaś maksymalny A3. W pracy plastycznej można zastosować dowolne techniki 
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rysunkowe lub malarskie (ołówek, kredka, pastele suche lub olejne, farby plakatowe, 

akwarele itp.). Prace mogą mieć również formę przestrzenną.  

3. Na potrzebę oceny prac,  uczestnik przesyła do organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (email) zdjęcie lub skan swojej pracy wraz z kartą uczestnictwa                            

w konkursie na adres: muzeum@tuchola.pl . 

4. Ocenie podlegać będą wyłącznie  prace, których zdjęcie lub skan wraz z kartą 

uczestnictwa zostały przesłane w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. Zgłoszenia i prace 

przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 

V Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Organizator konkursu powoła trzyosobową Komisję Konkursową, która dokona oceny 

prac i wyboru laureatów.  

2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniach pomiędzy 8 a 9 grudnia 

2020 r.  

3. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie 10 grudnia 2020 r. na stronie 

internetowej www.tucholski.pl  

4. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe za I, II i III 

miejsce. Organizator przewiduje przyznanie po dwa wyróżnienia w każdej z kategorii. 

5. Nagrody rzeczowe za przyznane miejsca zostaną dostarczone uczestnikom osobiście 

przez organizatora Konkursu po wcześniejszym umówieniu.  

6. Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ze 

względu na sytuację epidemiczną, dyplomy będą miały formę elektroniczną i zostaną 

przekazane emailem.  

 

VI Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa 

określonych niniejszym Regulaminem przez uczestników i ich rodziców/opiekunów.  

2. Do Regulaminu załączona jest Karta Uczestnictwa (zał. nr 1), której podpisanie przez 

rodzica/opiekuna jest dokumentem uprawniającym organizatora do przetwarzania 

danych osobowych dziecka oraz rodzica, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) w zakresie 

prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia. 

3. Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Wioletta Chabowska,                

nr tel. 52 3342189.  
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