
 

 

 

„Zagrożenia dla mieszkańców mazurskich jezior i rzek” 

Otwarty indywidualny konkurs plastyczny 

 

Regulamin 

 

1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej (MCEE) 

działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Adres biura 

Fundacji: ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko, tel. 428 04 90, 608 477 256, 

fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl. 

 

2. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji (przedszkola, 

szkoły podstawowe) z terenu działania MCEE z Regionu Wielkich Jezior Mazurskich 

(powiat giżycki, węgorzewski, piski, mrągowski, gołdapski, kętrzyński oraz część 

szczycieńskiego (gminy Świętajno), gmina Ełk, gmina Prostki). 

 

3. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, mieszkańców Mazur. 

Bardzo ważne jest jak przekazywanie wiedzy o unikalnej mazurskiej przyrodzie. Wiedza ta 

– z czasem poszerzana – będzie procentować w przyszłości znajomością i dbałością o 

najbliższe otoczenie, w szczególności mazurskie jeziora. Organizator konkursu liczy na 

wcześniejsze zapoznanie dzieci i młodzieży z problemami gospodarki śmieciowej, 

segregacją i recyklingiem, tak by wyposażone w wiedzę samodzielnie, przez nauczycieli 

lub rodziców mogły przystąpić do wykonania prac. 

 

4. Konkurs polegał będzie na wykonaniu i przedstawieniu do oceny rysunku (obrazka), 

którego tematem jest spojrzenie dzieci na śmieci oraz pomysł najmłodszych na redukcję 

wytwarzania odpadów oraz recykling. Technika wykonania pracy jest dowolna, ale 

wykluczone są formy przestrzenne, a wielkość pracy musi być zbliżona do formatów A4 

lub A3. 

 

5. Każdej pracy należy nadać tytuł oraz zamieścić na jej odwrocie imię i nazwisko dziecka, 

wiek, nazwę placówki edukacyjnej. Do pracy konkursowej trzeba koniecznie dołączyć 

wypełnione zgłoszenie zawierające zgodę rodzica/opiekuna (dot. uczestników 

niepełnoletnich) na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. 

 

6. Termin składania prac: od 3 sierpnia (poniedziałek) do 30 września 2020 r (środa) do godz. 

15.00- termin NIEPRZEKRACZALNY (prace dostarczone po terminie nie zostaną 

ocenione). Prace należy składać w biurze Fundacji osobiście lub można przesyłać pocztą 

na adres: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko 

(nie obowiązuje data stempla pocztowego tylko data wpływu do biura Fundacji). 

 

7. Przy nadsyłaniu prac pocztą prosimy o odpowiednie ich zabezpieczenie, tak aby nie doszło 

do uszkodzeń podczas transportu. Prace oceni powołana przez organizatora niezależna 

Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora konkursu: www.jeziora.com.pl. 

 

8. Dzieci i młodzież najwyżej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. 

 

http://www.jeziora.com.pl/


 

 

 

9. O miejscu i terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni 

mailowo lub telefonicznie. Jeżeli obostrzenia w związku z pandemią Covid-19 zostaną 

zniesione to zostanie wynajęta sala, na której zostaną wręczone nagrody laureatom. Jeżeli 

obostrzenia nie zostaną zniesione to ogłoszenie wyników zostanie przeniesione do 

przestrzeni internetowej, a laureaci sami odbiorą nagrody w dogodnym dla nich terminie 

lub nagrody zostaną wysłane pocztą. Nagrodzone prace zostaną publicznie 

wyeksponowane w formie wystawy pokonkursowej lub zostanie przygotowana wystawa w 

wersji on-line. 

 

10. Rysunki konkursowe mogą zostać przekazane Starostwu Powiatowemu w Giżycku do 

celów promocyjno-reklamowych. 

 

 

 

Konkurs dofinansowano dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Giżycku. 


