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Regulamin konkursu plastycznego 

„Przyroda zachwyca” 

 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Przyroda zachwyca”  jest Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” z siedzibą w Biestrzynniku ul. Poliwodzka 

16.  

2. Celem Konkursu jest promowanie atrakcyjności obszaru LGR „Opolszczyzna” 

(gminy Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, 

Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice) jako obszaru atrakcyjnego 

turystycznie, popularyzacja  ekoturystyki, wędkarstwa i rybactwa  wśród dzieci.  

3. Tematyka prac musi nawiązywać do rybactwa, wędkarstwa, ekoturystyki.  

4. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na 

terenie LGR.  

5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

6. Prace muszą być wykonane techniką rysunkową, malarską na formacie A4 lub A3. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i 

samodzielnie. 

8. Praca musi być podpisana na odwrocie: imieniem i nazwiskiem uczestnika, datą 

urodzenia oraz kontaktowym numerem telefonu rodzica bądź prawnego opiekuna. 

9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą 

wypełnionej karty zgłoszenia udziału podpisanej przez rodzica bądź prawnego 

opiekuna uczestnika Konkursu. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału 

Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego 

Regulaminu.  

10. Prace należy dostarczać do Ośrodka Kultury w Niemodlinie do dnia 4 listopada 

2011 roku. 

11. Prace ocenia 3-osobowe Jury, w skład którego przedstawiciel Lokalnej Grupy 

Rybackiej „Opolszczyzna”, przedstawiciel ośrodka kultury lub gminy, osoba o 

dorobku i wiedzy plastycznej. 

12.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 listopada 2011 na stronie 

internetowej LGR „Opolszczyzna” www. lgropolszczyzna.com oraz na stronie www. 

okniemodlin.org 

13. Autorzy trzech najlepszych prac plastycznych otrzymają nagrody rzeczowe. 

Nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która będzie 

prezentowana w 11 gminach należących do LGR „Opolszczyzna”.   

14.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania 

prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace 

przechodzą na własność organizatorów. 

15. Wszystkie informacje o konkursie, regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa 

znajdują się w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej  „Opolszczyzna” 

(www.lgropolszczyzna.com) oraz na stronie Ośrodku Kultury w Niemodlinie  

(www.okniemodlin.org) 
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