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Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych 

pod hasłem „Kochamy Mazury” 
 

Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy 

Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku i Stowarzyszenie Kochamy Mazury.  

Adres biura Fundacji:  

ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 04 13, 428 04 90, fax. (87) 428 04 91, 

fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl  

 

1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat, wychowanków przedszkoli oraz uczniów klas 

„0”  głównie z powiatu giżyckiego. Podzielony jest na dwie grupy wiekowe :  I grupa 3-4 lata i II 

grupa 5-6 lat. 

W każdej grupie wiekowej wyłonione zostaną trzy najlepsze prace zespołowe.  

 
2. Celem konkursu jest: 

- rozbudzenie wśród dzieci z najmłodszych grup wiekowych zainteresowania walorami otaczającego 

nas krajobrazu i uroków naszej krainy, 

- poszukiwanie inspiracji twórczej w otaczającej przyrodzie, 

- zwrócenie uwagi na wyjątkowość walorów przyrodniczych regionu Mazur, 

- rozwijanie  umiejętności współdziałania i pracy grupowej, 

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych. 

 

3. Konkurs jest skierowany wyłącznie do grup, nie przewiduje się udziału uczestników indywidualnych. 

Jedna grupa (klasa) może przedstawić do oceny jedną pracę. 

 

4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zbiorowej pracy: albumu lub formy przestrzennej p.t. 

„Kochamy Mazury”. Praca powinna być  wyrazem zachwytu nad cudem natury jakim jest 

ukształtowanie Mazur oraz bogactwo przyrodnicze. 

 

5. Technika wykonania pracy jest dowolna. Prace powinny  być wykonane na arkuszu formatu A3. 

 

6. Każda praca musi być podpisana: nazwą i adresem placówki, nazwą grupy (klasy), która wykonała 

pracę oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego oraz kontaktowym numerem telefonu. 

Do pracy trzeba koniecznie dołączyć wypełnione zgłoszenie udziału w konkursie. 

 

7. Termin składania prac mija 12 czerwca  2013 r. o godz. 10.00. Prace należy składać osobiście  w 

biurze Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko. 
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8. Prace oceni powołana przez organizatorów niezależna Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu 

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

www.kochamymazury.pl  w zakładkach  „Aktualności”. 

 

9. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody grupowe w postaci:  gry, 

układanki, puzzle i książki. 

 

10. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16 czerwca 2013r. około godz. 15.00 na scenie amfiteatru  

plaży miejskiej w Giżycku podczas  Festynu Kochamy Mazury. Nagrodzone i wyróżnione prace 

zostaną publicznie wyeksponowane w czasie festynu w formie wystawy. 

 

 

Podczas festynu będzie moc atrakcji dla całej rodziny, m.in.: 

 występy zespołu muzycznego Okaw Sztorm, 

 grup tanecznych Czar Par, No Stress, G-crew, Kolor Konkret Crew  oraz pokaz ZUMBA, 

 różne konkursy dla dzieci i dorosłych prowadzone przez harcerzy i FOWJM, 

 prezentacje stoisk różnych ciekawych organizacji i firm, których działalność wiąże się ze światem 

Natury tuż obok nas, m.in.: FOWJM, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku , 

Fundacja Zielone Płuca Polski, Mazurskie Centrum Nurkowe, Partnerstwo Dzikie Mazury, 

Mazurskie Biuro Turystyki KRAINA WĘGORAPY , Loty Motolotnią, FIRST CLASS 

BALLOONING, Zadbane Ogrody i inne, 

 krótkie prelekcje o tym co mamy na wyciągnięcie ręki, co piękne i niezwykłe w otaczającej nas  

przyrodzie i krajobrazie, co warto chronić, co robią różni ciekawi ludzie i w jakich niezwykłych 

rzeczach możemy sami uczestniczyć, 

 możliwość indywidualnych rozmów z prelegentami. 
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