
REGULAMIN KONKURSU  

na stworzenie planszowej gry przyrodniczej  

„Przyjaciel lasu"  

 

 

§ 1 

Cel Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat zwierząt leśnych. 

2. Zwrócenie uwagi na bogactwo leśnych zwierząt i ich różnorodność.  

3. Wykorzystanie dostępnych środków do zdobywania wiedzy ekologicznej na wielu 

płaszczyznach oraz popularyzacja wiedzy w tym zakresie. 

 

4. Rozwijanie wyobraźni dziecka. 

5. Wspólna zabawa i nauka przy tworzeniu gry. 

 

§ 2  

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Zatrzymać Czas, ul. Iwaszkiewicza 102/2, 70-

786 Szczecin, Regon: 321273880, NIP:9552339385 

2.  Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Pani Sylwia 

Osowska, tel. 503 878 704, e-mail: ekologia-festiwal@wp.pl 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla klas 1 - 3 szkół podstawowych  4 gmin województwa 

zachodniopomorskiego -  Szczecin, Stargard Szczeciński, Gryfino i Polic. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przyrodniczej gry planszowej 

uwzględniającej temat konkursu „Przyjaciel lasu". 

 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Format planszy do gry – A3, technika 2D (płaska), liczba graczy – 2-4 osoby. 

 

5. Opracowane zasady gry w umieszczonej na planszy „instrukcji”. 



 

6. Grę może stworzyć jedna lub kilka osób. 

 

7. Opis prac: drukiem imię i nazwisko uczestnika/ków i opiekuna  w pełnym brzmieniu, 

telefon kontaktowy, adres e-mail. 

 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej 

liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w internecie oraz w innych 

formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki 

magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, 

wprowadzenie do pamięci komputera), a także zaprezentowania prac podczas 

rozdania nagród. 

 

4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

 

5. Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać po wręczeniu nagród. 

 

 

§ 4  

Ocena prac konkursowych 

 

1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) do dnia 1.10.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

 

 

Książnica Pomorska w Szczecinie im. Stanisława Staszica 

Dział Informacji  

ul. Podgórna 15/16 

70-205  Szczecin 

 

Z dopiskiem: O ekologii KULTURALNIE  - konkurs na grę planszową 

 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie 

powołana przez prezesa  "Fundacji Zatrzymać Czas".  

 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

• pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu 

• przejrzystość zasad gry 

• estetyka wykonania  

 

 8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 

§ 5  



Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie www.festiwalczytania.pl 

 

2. Klasy nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach 

konkursu w terminie do 2.10.2015 r. 

 

 

§ 6 

Nagrody 

 

1. Organizator za zajęcie I, II, III miejsca przyzna nagrody książkowe. 

 

2. Nagrody zostaną wręczone w dniu  4.10.2015 w Książnicy Pomorskiej o godz. 13:00. 

 

 

 

 

 


