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REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„Ratując pszczoły, ratujesz świat” 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Kosakowskie Centrum Kultury 

 

Cele konkursu:  

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych dzieci.  

2. Zaspakajanie potrzeb dzieci w nabywaniu i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej.  

3. Wdrażanie dzieci do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy i 

zdobywania nowych umiejętności. 

4. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej.  

5. Zrozumienie współzależności człowieka i środowiska.  

 

Przedmiot konkursu:  

Dziecko wybiera jeden z tematów. 

1. Zaprojektowanie hotelu dla pszczół (3D) 

2. Zrobienie pszczółki (3D)  

3. Przygotowanie podkładu muzycznego do tekstu już gotowego (z wykorzystaniem 

akcesoriów domowych, np.  kuchennych: łyżek, talerzy, garnków, szklanek itp.) lub 

napisanie własnej piosenki do zaproponowanej melodii 

 

  

           Wymagania konkursowe: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie etapów wykonania prac, 

powinna to być fotorelacja 5 zdjęć lub w przypadku podkładu muzycznego prosimy o 

przesłanie nagranego filmiku,  wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. 

2. Każde nadesłane zgłoszenie musi  zawierać informacje: nazwisko, imię, tel. kontaktowy. 

3. Oświadczenie na publikację nazwiska, wizerunku oraz pracy na stronie internetowej 

Kosakowskiego Centrum Kultury. 
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Kategorie wiekowe: 

1. 4–6 lat 

2. 7–10 lat 

 

Kryteria oceny:  

• wartość merytoryczna 

• oryginalność i pomysłowość w realizacji tematu. 

• samodzielność wykonania 

 

Miejsca składania prac i terminy: 

1. Zdjęcia prac oraz filmik należy przesłać drogą elektroniczną na: kontakt@kulturakosakowo.pl do 15 

maja br. 

Organizator zastrzega sobie prawo reprodukcji prac w celach popularyzacji i promocji. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 maja br. drogą elektroniczną; 

https://www.facebook.com/kulturakosakowo/ i  http://kulturakosakowo.pl/ . 

 

 

Nagrody: 

Komisja powołana przez Kosakowskie Centrum Kultury dokona wyboru najlepszej pracy spośród 

wszystkich nadesłanych, a jury wybierze trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej. Organizator 

zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

 

Postanowienia końcowe  

1.Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Konkursu z 

ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu 

utrudnione. 

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nieobjętych 

niniejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmował Organizator.  
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