
Zachęcam do udziału w konkursie 

pt. „CHROŃMY NASZE GATUNKI” 

Regulamin Konkursu na grę planszową 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klasVII-VIII szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na własnoręcznym przygotowaniu przez Uczestnika 

pracy plastycznej w formie gry planszowej, złożeniu jej na Konkurs celem oceny przez 

Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.  

3. Pod pojęciem „Uczestnik Konkursu” rozumie się osobę, która jest twórcą pracy. Dopuszcza 

się indywidualne bądź zespołowe wykonanie prac (maksymalnie 3 osoby). Jeden Uczestnik 

może być członkiem jednego zespołu.  

4. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w innych konkursach. Powinny być ciekawym 

i oryginalnym projektem. 

5. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.  

6. Tematyka prac powinna nawiązywać do tegorocznego hasła przewodniego Dnia Ziemi, 

tj. „Chrońmy nasze gatunki”. 

7. Prace mogą być wykonane techniką dowolną na materiale w formacie nie mniejszym niż 

A4 (210 x 297 mm) i nie większym niż A3(297 x 420 mm).  Praca konkursowa powinna 

zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję (zasady), planszę 

oraz inne niezbędne akcesoria do gry. Na odwrocie należy umieścić dane autora/autorów 

(imię i nazwisko), wiek, numer klasy, adres szkoły, telefon kontaktowy lub adres email 

z dopiskiem „Praca konkursowa – Dzień Ziemi 2019 UMCS”.  

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

9. Karta zgłoszenia do konkursu znajduje się u p. Ewy Szabłowskiej. 

10. Prace należy przynosić do p. Ewy Szabłowskiej do dnia 5 kwietnia 2019 r. 

11. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie na stronie 

https://www.umcs.pl/pl/konkurs,14281.htm 

  



Zachęcam do udziału w konkursie na plakat plastyczny 

pt. „CHROŃMY NASZE GATUNKI” 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych. 

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej 

w formie plakatu, złożeniu jej na Konkurs celem oceny przez Organizatora i ewentualnego 

przyznania nagrody.  

3. Pod pojęciem „Uczestnik Konkursu” rozumie się osobę, która jest twórcą pracy. 

4. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w innych konkursach. Powinny być ciekawym 

i oryginalnym projektem. 

5. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.  

6. Tematyka prac powinna nawiązywać do tegorocznego hasła przewodniego Dnia Ziemi,  

tj. „Chrońmy nasze gatunki”.  

7. Prace mogą być wykonane techniką dowolną na formacie papieru A3 (297 x 420 mm). 

Na odwrocie należy umieścić dane autora (imię i nazwisko), wiek, numer klasy, adres 

szkoły, telefon kontaktowy lub adres email z dopiskiem „Praca konkursowa – Dzień Ziemi 

2019 UMCS”.  

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

9. Karta zgłoszenia do konkursu znajduje się u p. Ewy Szabłowskiej 

10. Prace należy przynosić do p. Ewy Szabłowskiej do dnia 5 kwietnia 2019 r. 

11. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie na stronie 

https://www.umcs.pl/pl/konkurs,14281.htm 


