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Regulamin Konkursu Ekologicznego p.n. ,,OSZCZĘDZAJMY WODĘ I DBAJMY  

RAZEM O PRZYRODĘ’’. 

 

1.Organizator konkursu: 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 2. Cele konkursu: 

- zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich 

- uświadomienie najmłodszym, jak ważne jest oszczędzanie wody 

- zmotywowanie dzieci i młodzieży do twórczego działania 

3. Warunki konkursu: 

- Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII uczęszczających do szkół podstawowych 

z terenu województwa lubuskiego.  

- Format prac: Arkusz A3. Blok techniczny 

- Technika prac: dowolna (farby, kredki, pastele, wyklejanka) można również użyć innych 

materiałów np.  metalu, plastiku, szkła, materiałów itp. Do wykonania elementów 3D, co 

oznacza, że na płaskim formacie mogą znajdować się przymocowane „odstające” elementy. 

Obraz powinien zachęcać do oszczędzania wody. 

4. Warunki uczestnictwa: 

- Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz 

podpisanym RODO na adres LODR-u (adres: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów) osobiście lub korespondencyjnie.  

- termin nadsyłania prac:9 września 2022 r. 
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- Dzieci zgłoszone do konkursu muszą być uczniami szkół podstawowych, klasy IV-VIII 

- Podpisanie formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo 

dziecka w konkursie, przez opiekuna prawnego. 

- Praca musi zostać wykonana samodzielnie 

 

5. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

- Po terminie dostarczania prac wszystkie prace zostaną ocenione przez trzyosobową komisję. 

Nagrodzonych zostanie 5 osób ( I, II, III miejsce oraz 2 wyróżnienia) 

- Następnie laureaci konkursu zostaną poinformowani o czasie i miejscu ogłoszenia wyników 

i wręczeniu nagród. 

- Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora, pod kątem 

oddania tematu, wkładu pracy, estetyki wykonania i pomysłowości. 

- Komisja składać się będzie z trzech osób. Jej decyzja będzie ostateczna i nie będzie 

przysługiwał od niej tryb odwoławczy. 

6. Nagrody w konkursie 

- Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w siedzibie LODR w Kalsku przez Dyrektora 

Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

- Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody wśród nich sprzęt RTV. 

 


