
 

 
 

Projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych 
grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę” 

 

REGULAMIN KONKURSU KOMIKSOWEGO 

„Warto współpracować dla przyrody” 
 

§1  

Organizator konkursu 

Organizatorem i Koordynatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów. 

 

§2  

Cel konkursu 

Konkurs „Warto współpracować dla przyrody” organizowany jest w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia 

– budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”.  

 

Cele konkursu: 

─ kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody oraz właściwych postaw 

wobec przejawów jej niszczenia, 

─ promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej i uczelnianej, 

─ propagowanie informacji na temat bioróżnorodności. 

 

§3  

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu/historii obrazkowej dotyczącej współpracy na płaszczyźnie CZŁOWIEK 

- PRZYRODA. Komiks powinien składać się z 5 obrazków. Formularz (format min. A3), na którym należy narysować 

komiks stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika 

komputerowa.  

§4 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej (licea, technika, zasadnicze szkoły 

zawodowe) i uczelnianej na terenie województwa podkarpackiego. 

2. Formuła konkursu przewiduje udział indywidualny uczniów/studentów oraz grup max. 3 osobowych.  

3. Organizowany konkurs ma formułę otwartą – udział brać mogą uczniowie/studenci wszystkich klas bez względu na 

ich profil nauczania.  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu) i prac konkursowych w terminach określonych w §5.  

§5  

Terminy i harmonogram konkursu 

1. Konkurs będzie prowadzony w terminie: 01/12/2017 r. – 28/02/2018 r. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac do konkursu: 28/02/2018 r. 

3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 03/2018 r.  
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§6  

Warunki konkursu i jego przebieg 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem przez uczestników warunków zawartych 

w niniejszym Regulaminie. 

2. Decyzje o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa.  

3. Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe (oryginały) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres 

Organizatora konkursu z dopiskiem Konkurs „Warto współpracować dla przyrody”. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac dla celów 

promocyjnych w ramach projektu (wybrane prace zostaną umieszczone na wystawach pokonkursowych, 

prezentowane podczas imprezy edukacyjnej oraz opublikowane na stronach internetowych Organizatora konkursu). 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora [Ustawa o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tj. Dz.U. 2016 poz. 922]. 

§7  

Komisja Konkursowa 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi przedstawiciel Organizatora Konkursu, wybranego samorządu, organizacji 

pozarządowej, Lasów Państwowych i parków narodowych.  

2. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez i spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu 

Komisji Konkursowej.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.  

4. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów.  

§8  

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa.  

2. Ocena punktowa nadesłanych prac będzie uwzględniała zawartość merytoryczną i zgodność z tematem, 

innowacyjne i kreatywne podejście do tematu, jakość i estetykę wykonania oraz wartość przekazu (konkluzja, 

motto, morał).  

3. Dla uczestników, którzy otrzymają najlepsze wyniki Organizatorzy przewidują nagrody oraz dyplomy.  

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2018 r.   

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach i portalach internetowych  Organizatora.  

§9  

Nagrody 

1. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

a. szkoła gimnazjalna 

b. szkoła ponadgimnazjalna 

c. uczelnia wyższa 

2. W każdej z trzech kategorii wyłonieni zostaną 3 laureaci.  

 

 

 

 


