
REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

Eko-DINO 

ORGANIZATOR KONKURSU    Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Dział dla Dzieci i Młodzieży 

FUNDATOR NAGRÓD                 Urząd Miejski w Lęborku, Wydział Ochrony Środowiska 

CELE KONKURSU 

1. Kształtowanie postaw ekologicznych. 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania 

odpadów. 

3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska. 

4. Poszerzenie wiedzy na temat dinozaurów. 

5. Odkrywanie i rozwijanie własnych zdolności i możliwości. 

6. Wzmacnianie więzi rodzinnych przez wspólne zadania. 

ADRESACI KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z Poranków w bibliotece i ich rodziców, do dzieci w wieku 

przedszkolnym i ich rodziców oraz do dzieci ze szkół podstawowych z powiatu lęborskiego. 

Zachęcamy maluszki i dzieci przedszkolne do zrobienia wspólnych prac z rodzicami w celu zacieśniania 

więzi rodzinnych, oraz w celu promowania nauki przez zabawę.  

Dzieci ze szkół podstawowych wykonują prace samodzielnie.  

2. Konkurs rozegrany zostanie w czterech kategoriach, z których wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 miejsca) 

oraz wyróżnieni.  

Kategoria I – dzieci z Poranków w bibliotece 

Kategoria II – dzieci z oddziałów przedszkolnych 

Kategoria III – dzieci z klas I-III szkół podstawowych 

Kategoria IV – dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych 

ZASADY KONKURSU 

 Model Eko-DINO przestrzenna praca przedstawiająca wybranego przez Was dinozaura wykonana 

dowolną techniką, z wykorzystaniem materiałów naturalnych, surowców wtórnych. 

Eko-CIEKAWOSTKA dotycząca wykonanego modelu dinozaura, która również może być wykonana w 

dowolnej technice z wykorzystaniem surowców wtórnych, na kartce A3.  

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednego kompletu prac, czyli model Eko-DINO 

i Eko-CIEKAWOSTKĘ. 

Na odwrocie pracy należy umieścić nazwę dinozaura oraz dane uczestników: 

- imię i nazwisko oraz wiek autora  

- imię i nazwisko opiekuna/rodzica, 

- nazwę i numer przedszkola, szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego została 

przygotowana praca; 

- nr telefonu kontaktowego prywatnego lub  do przedszkola, szkoły. 

TERMINY 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Biblioteki Miejskiej w Lęborku, do Działu dla Dzieci 

(ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork). 



2. Ostateczny termin dostarczenia prac – 19 marca 2019 r. 

3. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane. 

4. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest na dzień 26 marca 2019 r. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną 

powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie i miejscu rozdania nagród. 

NAGRODY 

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu. 

2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych zdaniem komisji 

konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną 

zakwalifikowane do głównych nagród. 

3. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Urząd Miasta Lęborka, Wydział Ochrony Środowiska. 

4. W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do innego 

podziału nagród. 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych 

dziecka przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu uczestnictwa dziecka w ekologicznym 

konkursie plastycznym Eko-DINO. Informujemy jednocześnie o prawie dostępu do tych danych, usuwania 

oraz ich poprawiania i przenoszenia oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

2. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających jego wizerunek oraz 

wizerunek autora prac (dziecka) zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu w mediach 

społecznościowych i telewizji lokalnej. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że wizerunki te będą 

wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu promocji konkursu Eko-DINO. 

3. Opiekun/rodzic jako przedstawiciel ustawowy autora pracy (dziecka) przenosi nieodpłatnie na Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Lęborku – autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, a także prawa zależne, 

w tym prawo do opracowania pracy plastycznej poprzez jej adaptację lub przerobienie pracy plastycznej, np: 

połączenie jej z innymi pracami plastycznymi. 

4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu udziela Emilia Wenta pod numerem telefonu: 59 8622 307. 

5. Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.biblioteka.lebork.pl 

WIRTUALNA WYSTAWA 

Organizator z wybranych prac stworzy wirtualną wystawę, na której część prac będzie widoczna tylko przy 

użyciu specjalnych aplikacji na telefon np. HP Reveal. Wystawa będzie dostępna już 21 marca na Dzień 

Wagarowicza. Nauczycieli zachęcamy do odwiedzania naszej biblioteki w tym dniu. Prosimy o 

wcześniejsze umawianie grup, tel. 59 8622307. 

 

                                                                                                   

http://www.biblioteka.lebork.pl/

