
REGULAMIN KONKURSU 

 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym 

„Koci portret”. 

22..  Organizatorem konkursu jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu.  

33..  Konkurs ma zasięg powiatu i obejmuje powiat toruński.  

4. CCeelleemm  kkoonnkkuurrssuu  jjeesstt  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  uucczznniióóww  pprrzzyyrrooddąą  ii  wwssppiieerraanniiee  iicchh  uuzzddoollnniieeńń  

oorraazz  kksszzttaałłttoowwaanniiee  wwłłaaśścciiwwyycchh  ppoossttaaww  wwoobbeecc  pprrzzyyrrooddyy..   

5. KKoonnkkuurrss  mmaa  cchhaarraakktteerr  iinnddyywwiidduuaallnnyy  ii  sskkiieerroowwaannyy  jjeesstt  ddoo  uucczznniióóww  pprrzzeeddsszzkkoollii  

ii   szkół podstawowych. 

6. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A2 (orientacja pionowa) 

w technikach: rysunek, grafika, malarstwo / tempera, kolorowe tusze, farby olejne, 

akwarele, pastele olejne i suche/, z wyłączeniem technik przestrzennych.  

7. Prace powinny być czytelnie opisane według poniższego wzoru. Oraganizator nie 

ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niepełnych, niewłaściwych 

lub nieprawidłowych danych uniemożliwiających prawidłową identyfikację autora 

i jego pracy. 

 

 

 

Imię i nazwisko ................................................................................. 

Wiek ............................. 

Grupa/ klasa ............................. 

Adres placówki ................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

Opiekun  
               

................................................................................. 

Telefon kontaktowy  ................................................................................. 

Tytuł konkursu ................................................................................. 

 



 

8. Prace konkursowe należy dostarczyć/ nadesłać do Ogrodu Zoobotnicznego 

w Toruniu do dnia 05.02.2015 roku na adres: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu; 

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 7 z dopiskiem: Konkurs „Koci portret”. 

Decyduje data dostarczenia pracy do Ogrodu Zoobotanicznego. Prace dostarczone 

bądź nadesłane po terminie oraz prace zrolowane, zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania i opisane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.     

9. Jury wybierze i nagrodzi prace w następujących kategoriach: 

I   grupa wiekowa: wiek 4-5 lat 

II  grupa wiekowa: wiek 6-7 lat 

III  grupa wiekowa: wiek 8-9 lat 

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora 

telefonicznie. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone również na stronie 

internetowej Ogrodu Zoobotanicznego www.zoo.torun.pl 

11. Wernisaż wystawy, podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów 

i nagród nastąpi w lutym, w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. 

12. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na 

gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych 

osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” 

(Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie 

i wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu na potrzeby Organizatora (strona 

internetowa oraz facebook). 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zasady konkursu 

określone w regulaminie. 

 

http://www.zoo.torun.pl/

