
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego  

pod hasłem „Kraina 1000 jezior w Unii Europejskiej” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich  

w ramach działalności Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku  

(ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 04 90, fax 428 04 91, 

fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl we współpracy z Zakładem 

Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp z o.o. (Spytkowo 69,  

11-500 Giżycko, tel. 87 555 54 10). 

 

2. Konkurs został ogłoszony z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015 

zorganizowanych przez ZUOK Spytkowo Sp z o.o. w dniach 8 - 9 maja br. 

 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów starszych klas IV-VI szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 12 gmin zrzeszonych w Mazurskim 

Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami (Miasto Giżycko, Gmina 

Giżycko, Miasto i Gmina Ryn, Gmina Miłki, Gmina Kruklanki, Gmina Wydminy, 

Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Gmina Budry, Gmina Srokowo, 

Gmina Banie Mazurskie, Miasto i Gmina Orzysz).  

 

4. Głównym celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania efektami wykorzystanych 

funduszy europejskich w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich, w latach 2004-2015  

czyli w okresie 11 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.   

 

5. Uczestnik konkursu ma za zadanie przygotować pracę plastyczną prezentującą efekty 

wykorzystania funduszy europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony 

przyrody lub ekorozwoju w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. 

 

6. Wymagania techniczne prac:  

a) format minimum A3 

b) wykonanie techniką dowolną 

c) prace wykonane techniką komputerową należy dostarczyć na płycie CD lub DVD 

oraz w formie wydruku 

 

7. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą Załącznik Nr 1 do regulaminu. 

Karta powinna być podpisana przez osobę pełnoletnią, czyli przez rodzica bądź 

opiekuna prawnego uczestnika konkursu. 

 

8. Konkurs trwa od 14 kwietnia 2015 r. do 4 maja 2015 r. 

 

9. Prace należy składać w biurze Fundacji osobiście lub przesyłać pocztą na adres:  

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko. 

Nieprzekraczany termin dostarczenia prac do biura Fundacji mija 4 maja 2015 r. 

Prace otrzymane po tym terminie nie będą oceniane.  



 

 

 

10. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  

I - uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VI) 

II - uczniowie gimnazjów 

III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 

11. Prace oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu 

zostaną opublikowane na stronie internetowej www.jeziora.com.pl oraz 

www.zuokspytkowo.pl. Nagrodzeni laureaci konkursu zostaną powiadomieni  

o wynikach także telefonicznie. 

 

12. Organizatorzy uhonorują uczestników w każdej kategorii wiekowej za zajęcie I, II i III 

miejsca. Przewidziano także wyróżnienia. Wśród nagród zaplanowano sprzęt 

turystyczny i sportowy, książki i albumy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz 

gadżety promocyjne FOWJM oraz ZUOK Spytkowo. 

 

13. Oficjalne podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 maja 2015 r.  

o godz. 14
00

 w siedzibie ZUOK Spytkowo Sp. z o.o. podczas Dni Otwartych 

Funduszy Europejskich 2015.  

 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica lub 

opiekuna prawnego uczestnika na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 

osobowych w celach marketingowych i obsługi konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm., tekst jednolity Dz. 

U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z póz. zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


