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Załącznik do Zarządzenia Nr „BO 022 

Starosty Łowickiego 

z dnia M» RECO 2022 r. 

Regulamin konkursu 

„Awifauna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej” 

W celu podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz rozwijania 

ich kreatywności organizuje się konkurs na wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

wybrany gatunek ptaka, występujący na terenie pradoliny Warszawsko - Berlińskiej. 

Organizatorem jest Starosta Łowicki. 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Powiatu 

Łowieckiego. 

Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę konkursową. 

Technika wykonania pracy jest dowolna (akwarela, rysunek kredką, piórkiem, ołówkiem, 

kolaż itp.). W konkursie biorą udział prace wykonane na papierze w formacie A3. 

Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemną informację zawierającą: a) nazwę wybranego 

gatunku ptaka, b) imię, nazwisko i wiek ucznia, c) nazwę szkoły oraz klasę, d) imię i nazwisko 

przedstawiciela ustawowego i jego telefon kontaktowy lub e-mail oraz podpisane oświadczenia 

(załącznik nr I i 2 do regulaminu). 

Pracę należy dostarczyć do biura podawczego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, 

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, pokój 21 w terminie 26.09.2022r. 

- 30.09.2022r. 

Prace dostarczone bez dokumentów, o których mowa w pkt. 4 nie zostaną dopuszczone 

do Konkursu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych w trakcie 

dostarczania. 

Wyboru 3 najlepszych prac dokona 3 — osobowa komisja konkursowa powołana przez Starostę 

Łowieckiego, najpóźniej do 05.10.2022r. Jednym z członków komisji konkursowej będzie 

przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddziału 

Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. 

W przypadku znacznego zainteresowania Konkursem komisja konkursowa ma prawo 

do przyznania dodatkowych wyróżnień w liczbie przez siebie określonej. 

Kryterium oceny będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność oraz walory 

estetyczne pracy. 

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 05.10.2022r. poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu https://www.powiat.lowicz.pl/ oraz 

Facebooku Powiatu Łowickiego listy nagrodzonych uczestników. W informacji 

tej zamieszczony zostanie również termin uroczystego podsumowania Konkursu. 

„ Przedstawiciele ustawowi laureatów są zobowiązani podpisać umowy o przeniesienie praw 

autorskich w dniu uroczystego podsumowania Konkursu (załącznik nr 3 do regulaminu). 

Laureaci Konkursu oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe ufiuindowane ze środków 

budżetu Powiatu Łowickiego. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych 

i wyróżnionych prac dla swoich celów statutowych, bez jakichkolwiek ograniczeń. 

Zgłoszone do Konkursu prace, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać 

odebrane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu w terminie 

10.10.2022r. — 14.10.2022r. Odbiór pracy należy potwierdzić na druku, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.



„ Po upływie terminu wskazanego w pkt. 15 regulaminu, prace nie odebrane zostaną komisyjnie 
Zniszczone. 

„ Wszystkie informacje o Konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu http://www.powiat.lowicz.pl. 

  

„ Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 46-81 1-53-23. 

STARO ŁOWICKI 

Martin Kęsiorek


