
Regulamin 3. Edycji Konkursu Eko-Wprawki-Zabawki 

 

I. ORGANIZATOR  

1. Organizatorem konkursu jest Centra Fantazja Sp. z o.o. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Celem wydarzenia jest kształtowanie postaw proekologicznych i prospołecznych m.in.: 

• promowanie dbania o środowisko naturalne, w tym o najbliższe otoczenie, 

• podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród dzieci i dorosłych, 

• pobudzanie kreatywności i rozwój umiejętności artystycznych, 

• nauka pracy w zespole i współzawodnictwa, 

• pobudzanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i ciekawości świata, 

• nagrodzenie postaw proekologicznych, 

• stworzenie wystawy pokonkursowej „Mali ekolodzy – wielka sprawa”. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną o dowolnej wielkości i wykonaną techniką dowolną, z 

wykorzystaniem odpadów produkowanych w życiu codziennym,  nadających się do recyklingu.  

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko lub grupę dzieci 

pod kierunkiem rodzica lub nauczyciela. 

3. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-6 z terenu województwa 

podkarpackiego – dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia. 

4. Prace może zgłosić osoba pełnoletnia - opiekun dziecka lub opiekun grupy dzieci. 

5. Prace wykonane indywidualnie zgłaszają opiekunowie autorów. Prace zespołowe wykonuje klasa lub grupa 

przedszkolna, a zgłaszają ją opiekunowie klasy lub grupy. 

6. Uczestnik konkursu to autor pracy indywidualnej lub klasa bądź grupa przedszkolna – autorzy pracy 

zespołowej. 

7. Każdy uczestnik w danej kategorii może wykonać jedną pracę konkursową. W przypadku zgłoszenia więcej 

niż jednej pracy, organizator konkursu ma prawo nie zakwalifikować żadnej z prac uczestnika.  

8. Każda praca powinna być opatrzona danymi: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora lub tytuł pracy i 

określenie grupy autorów, pełna nazwa placówki i miejscowość (np. kl. Ia SP nr 1 w Xyz), wiek autorów. 

9. Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszeniową (ZAŁACZNIK 1).  

 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC 

1. Prace w terminie należy od 1 do 20 kwietnia br. dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres: 

Centra Fantazja Sp. z o.o. 



w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall 

al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów, nr lokalu 248 

2. W przypadku przesyłanych prac liczy się data wpłynięcia pracy do Fantazji. 

 

V. OCENA PRAC I WYNIKI KONKURSU  

1. Jury powołane przez organizatora, spośród zakwalifikowanych prac (spełniających kryteria wskazane w 

punkcie III i IV), wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny zakwalifikowanych prac konkursowych: zgodność z tematyką, funkcjonalność wykonanej 

pracy jako zabawki, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas oficjalnego finału konkursu na evencie „Dzień Ziemi” 

organizowanego w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall: 

• 28 kwietnia br. nastąpi ogłoszenie wyników w kategorii praca indywidualna, 

• 29 kwietnia br. nastąpi ogłoszenie wyników w kategorii praca zespołowa. 

4. Informacja o zwycięzcach i wyróżnieniach zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.centra-

fantazja.pl oraz https://www.facebook.com/CentraZabawFantazja/. 

 

VI. NAGRODY 

1. Prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:  

• praca indywidualna – I, II, i III miejsce, 

• praca zespołowa – I i II miejsce. 

2. Organizator konkursu przewiduje wyróżnienia specjalne dla autorów prac indywidualnych i zespołowych.  

3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. 

3. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzców konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną. 

5. Sponsorami nagród głównych i upominków dla wyróżnień są: 

• Centra Fantazja Sp. z o.o., 

• Szkoła Języka Angielskiego dla Dzieci i Młodzieży Helen Doron Rzeszów, 

• Empik, 

• Restauracja Pizza Hut, 

• Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin. 

7. Odbiór nagród: 

• zwycięscy   zostaną   powiadomieni o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród telefonicznie lub 

mailowo, 

• nagrody nie będą przekazywane drogą pocztową, 

• nagrody należy odebrać osobiście podczas ogłoszenia wyników w danych kategoriach na evencie „Dzień 

Ziemi” w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, al. Kopisto 1 lub najpóźniej do 30 czerwca br. 

w Centra Fantazja Sp. z o.o. ul. Podpromie 10, Rzeszów. 

http://www.centra-fantazja.pl/
http://www.centra-fantazja.pl/
https://www.facebook.com/CentraZabawFantazja/


 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na: 

• przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszeniowej na potrzeby przeprowadzenia 4. 

Edycji Konkursu „Eko-Wprawki-Zabawki” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie koniecznym do prawidłowego 

przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych (na stronie www.centra-fantazja.pl oraz na 

www.facebook.com/CentraZabawFantazja, materiałach prasowych, broszurach informacyjnych), 

• nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku autorów prac i opiekunów 

oraz zgłoszonych prac (na stronie www.centra-fantazja.pl oraz na 

www.facebook.com/CentraZabawFantazja, materiałach prasowych, broszurach informacyjnych w 

zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych), 

mając na uwadze prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4. 02.1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  

2. Zgłoszone prace przechodzą  na  własność organizatora konkursu. 

3. Przekazując prace na konkurs, opiekunowie uczestników zgadzają się na ekspozycję pracy podczas wystawy 

pokonkursowej „Mali ekolodzy – wielka sprawa” w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall oraz na 

zamieszczenie informacji o autorach prac.  

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac w trakcie przesyłki oraz 

podczas wystawy pokonkursowej „Mali ekolodzy – wielka sprawa”. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

• zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, 

• odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

• nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

• rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

6. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.centra-fantazja.pl oraz na 

www.facebook.com/CentraZabawFantazja 

7. Kontakt w sprawie konkursu: biuro@centra-fantazja.pl. 

8. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy i opiekunowie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady zawarte 

w niniejszym regulaminie.  
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Sponsorzy konkursu 
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Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

Eko-Wprawki-Zabawki 

Karta zgłoszeniowa  
(odpowiednią kategorię wypełnia rodzic lub opiekun uczestnika konkursu) 

Kategoria praca indywidualna 

Tytuł pracy  
Imię i nazwisko autora  

Wiek autora  
Szkoła / Przedszkole  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  
Nr telefonu do rodzica / opiekuna  

Adres e-mail rodzica / opiekuna  

Miejscowość …………………… data ………………… podpis………………………… 
Kategoria praca zespołowa 

Tytuł pracy  
Autorzy: grupa / klasa   

Szkoła / Przedszkole   

Miejscowość  
Ilość autorów w grupie / klasie   

Wiek autorów  
Imię i nazwisko opiekuna  
grupy / klasy 

 

Nr telefonu do opiekuna  

Adres e-mail opiekuna  
Miejscowość …………………… data ………………… podpis………………………… 

Opis pracy 
(wypełnia organizator konkursu) 

 
Tytuł pracy 
 

 

Autor / autorzy 
 

 

Wiek autora / 
ów 

 

Szkoła / 
Przedszkole 

 

 


