
REGULAMIN     KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„EKOLOGICZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA -  BOŻE NARODZENIE 2020” 
 

 

I. ORGANIZATOR: 

 

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 

 

II. CELE KONKURSU: 

 

1. Zwiększanie świadomości ekologicznej. 

2. Podniesienie wiary we własne umiejętności. 

3. Zwiększanie zdolności manualnych. 

4. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. 

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

6. Wyrabianie nawyku segregacji odpadów. 

7. Ponowne wykorzystanie odpadów. 

 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU: 

 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gmin, położonych na terenie 

parków krajobrazowych administrowanych przez ZKPK w Krośnie i ich otulin.    

Uczestnicy   konkursu  własnoręcznie  wykonają   kartkę   świąteczną   z   okazji   Świąt          

Bożego Narodzenia. Dodatkowym atutem będzie wykorzystanie do jej wykonania surowców 

wtórnych. 

Kartki konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach: 

1. Kategoria I – klasy I - III. 

2. Kategoria II – klasy IV - VI 

 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU: 

 

1. Aktualny adres zamieszkania na terenie Parków Krajobrazowych administrowanych przez 

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.  

2. Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna z surowców wtórnych (technika i materiał 

dowolne). 

3. Wielkość kartki nie może przekraczać formatu A5. 

4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. 



5. Kartki konkursowe na odwrocie nie mogą być opisywane i nie powinny posiadać w środku 

życzeń świątecznych (kartki opisane nie będą oceniane w konkursie)  

6. Do nadesłanych kartek należy dołączyć następujące załączniki: 

a) dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nazwa szkoły i telefon kontaktowy 

(załącznik nr 1 - karta informacyjna),  

b) zgodę na wykorzystanie pracy przez organizatorów do celów promocyjnych                

i edukacyjnych (załącznik nr 2 – oświadczenie).  Podpisanie zgody jest równoznaczne  

z oświadczeniem o posiadaniu przez ZKPK w Krośnie praw autorskich do nadesłanych 

kartek ( podpis rodzica lub opiekuna prawnego). 

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za ewentualne zniszczenie kartek konkursowych          

podczas transportu. 

8. Do  udziału  w  konkursie   nie  dopuszcza  się  prac, które  nie  spełniają  powyższych    

     wymogów. 

9.  Organizator nie zwraca nadesłanych kartek świątecznych. 

10. Prace należy przesyłać do 10 grudnia 2020 r. na adres: 

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 

Ul. Trakt Węgierski 8a 

38 – 450 Dukla 

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” 

 

V. NAGRODY: 

Nagrodzone zostaną 3 prace w każdej kategorii oraz przyznane zostaną wyróżnienia.  

O sposobie i terminie dostarczenia nagród poinformujemy laureatów po rozstrzygnięciu 

konkursu. 

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

O wynikach  konkursu poinformujemy uczestników do 20 grudnia 2020r. na stronie 

internetowej ZKPK w Krośnie: www.parkikrosno.pl 

 

 

 

 

 

http://www.parkikrosno.pl/


Załącznik nr 1. 

KONKURS PLASTYCZNY „EKOLOGICZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA- BOŻE NARODZENIE 2020” 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

 

Imię i nazwisko autora:  

................................................................................................................................................... 

 

Wiek: ........................................................ 

 

Adres zamieszkania: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa Szkoły:…………………………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy:  

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. 

KONKURS PLASTYCZNY „EKOLOGICZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA- BOŻE NARODZENIE 2020” 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy przez Zespół Karpackich Parków 

Krajobrazowych w Krośnie do celów promocyjnych i edukacyjnych. 

 

Imię i nazwisko autora:  

....................................................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................................................... 

 

Tytuł pracy: 

„EKOLOGICZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA – BOŻE NARODZENIE 2020” 

 

 

 

....................................................                      ............................................................................. 

         (miejscowość i data)                         (podpis autora pracy / 

podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
 


