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§ 1 
 

CELE KONKURSU 
 

Celem konkursu jest: 
 

 Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną. 
 Umiejętność przekazywania swoich doświadczeń i przeżyć w pracy plastycznej. 
 Rozwijanie nawyków proekologicznych. 
 Zaprezentowanie swoich możliwości twórczych poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 
 Promocja przyrody i osobliwości przyrodniczych ziemi mrągowskiej. 
 Zwiększenie wiedzy na temat prawa i przepisów w zakresie ochrony środowiska  
 Promocja zrównoważonego rozwoju.  

 
 

§ 2  
 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK” w Mrągowie.  

 1.1 Konkurs trwa od dnia 01.12.2013 do dnia 16.12.2013r. 
1.2 Rozdanie nagród konkursowych odbędzie się 19  grudnia 2013r., a zwycięzcy zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu i 
godzinie.  
1.3. Konkurs organizowany jest na terenie ziemi mrągowskiej administracyjnie wyznaczonej przez granicę powiatu 
mrągowskiego. W konkursie mogą brać udział osoby zamieszkujące powiat mrągowski.    
1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego 
postanowienia. 
1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez 
członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 
1.7. Patronat medialny nad konkursem sprawuje czasopismo „Zapiski Mazurskie. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Edukacji 
Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK”.  
1.10. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr IVI/2013 Zarządu Stowarzyszenia SEEiK z dn. 22 listopada 2013r.  

 
 

§ 3 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZADANIE KONKURSOWE 
 

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w 4 kategoriach wiekowych: 
- przedszkole i klasy 1 – 3,  
- podstawówka 4 – 6,  
- gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne  
- dorośli pow. 18 r.ż.  
2.1.1. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie indywidualnie lub mogą zostać zgłoszeni przez szkoły.  
2.1.1.2 Prace należy nadsyłać pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia SEEiK, ul. Wileńska 36/1 11 – 700 Mrągowo lub w 
przypadku zdjęć mailowo na adres biuro@seeik.pl. 
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3. Prace wykonywane są samodzielnie przez uczniów w technice dowolnej na formacie A3 lub A4 (lub wymiarach 
pośrednich), dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka lub inne techniki 
nowatorskie), techniką wykorzystującą nowoczesne technologie informatyczne lub inną techniką dowolną.  
4. Każdego uczestnika może reprezentować tylko jedna praca.  
5. Prace mogą być wykonywane w domu, pod opieką nauczyciela dowolnego przedmiotu, wychowawcy, bibliotekarza lub 
opiekuna świetlicy. Wszystkie prace przesyłane są przez szkołę lub bibliotekę i tę reprezentują. 
6. Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę placówki, którą reprezentują. 

 
§ 4 

 
 TEMATY KONKURSOWE 

 
„Jezioro, rzeka w moim otoczeniu”  
 
„Jeziora i rzeki powiatu mrągowskiego. Proszę za pomocą rysunku lub fotografii przedstawić dowolne wybrane 
przez siebie jezioro lub rzekę na terenie powiatu mrągowskiego” 
 
„Tytus, Tomek i Atomek mogą dojść do brzegu każdego jeziora – ułóż komiks” 
 
Wykonaj plakat promujący akcję Wolna przestrzeń dla ludzi i zwierząt 1,5 m wolnej przestrzeni przy jeziorach i 
rzekach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” 
 
 

§ 5 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7. W Konkursie przewidziano 20 nagród rzeczowych. 

8. 0ceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

10. Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy 1-3, szkoła podstawowa 4-6, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli powyżej 18 r.ż. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach lub na stronach internetowych (z 
zaznaczeniem nazwiska autora). 

12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

14. W przypadku zmiany regulaminu organizator zobowiązany jest poinformować o zmianach zgłoszone do konkursu 
placówki. 

15. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu. 

17. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.seeik. pl.  

http://www.seeik.webpark.pl/
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§ 6 
 

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 
 
1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu przez uczestnika 
nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie prac na stronach internetowych 
organizatorów konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich ekspozycję w wystawach 
pokonkursowych, powielenie rysunków w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w 
innych publikacjach związanych z niekomercyjną działalnością organizatora. 
 
2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw 
autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których 
wizerunki utrwalono na obrazkach oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w 
zakresie opisanym w punkcie 1 i 2 powyżej. 

 

Dane organizatora: 

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK” 

Ul. Wileńska 36 /1 

11-700 Mrągowo 

tel. 0 500 571 234 

e-mail: biuro@seeik.pl  

http://www.seeik.pl 
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