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REGULAMIN KONKURSÓW 
„Kreuj wśród drzew” 

 

Celem konkursu jest wyłonienie prac, promujących ekologiczną postawę w mieście. 

____________________________________________________________________________________________________ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursów „Kreuj wśród drzew” zwanych dalej konkursem jest Fundacja 

Naturalny Rozwój z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Topolowej 45 / 1, zwana dalej 
Organizatorem. 
 

2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Karolina Pyrkosz – mail: 
600drzew@naturalny-rozwoj.pl 
 

3. Celem konkursu jest: 
• kultywowanie ekologicznej postawy mieszkańców miasta oraz szerzenie wiedzy o 

przyrodzie, 
• wyłonienie najlepszych prac plastycznych  
• rozwijanie aktywnej twórczości: plastycznej, fotograficznej, graficznej, muzycznej oraz 

literackiej, a także wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, 
• kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i ekologii 

ZASADY KONKURSU 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Mińsk 

Mazowiecki.  
 

2. Konkursy podzielone są na różne kategorie wiekowe w zależności od tematyki danego 
konkursu. Podziały na kategorie wiekowe są określone w poszczególnych zakładkach na 
stronie www.600drzew.pl  
 

3. Tematy prac:  
- konkurs plastyczny – „Wiosna wśród drzew” 
- konkurs fotograficzny – „Wakacje wśród drzew” 
- konkurs literacki – „Jesień wśród drzew” 
- konkurs muzyczny – „Zima w moim mieście” 
 

4. Prace nie powinny być wcześniej nigdzie prezentowane lub publikowane, nie powinny również 
być wykorzystywane w innych konkursach. 
 

5.  Technika wykonania: 
Konkurs plastyczny: 
• technika plastyczna, dowolna  
• forma zdobienia jest dowolna, pozwalająca na sfotografowanie pracy bez jej uszczerbku, 
• wielkość pracy plastycznej nie może przekroczyć formatu A4 
• praca powinna być zatytułowana 
• praca powinna zawierać nawiązanie do jubileuszu miasta oraz do przyrody wśród drzew 
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• pracę należy dostarczyć w formie skanu lub fotografii (format JPG, maksymalny rozmiar 16 
MB). 

Konkurs fotograficzny: 
• technika fotograficzna z możliwością obróbki i edycji graficznej  
• praca powinna być zatytułowana 
• praca powinna zawierać nawiązanie do jubileuszu miasta oraz do przyrody wśród drzew 
• pracę należy dostarczyć w formie pliku (format JPG, maksymalny rozmiar 16 MB). 
Konkurs literacki: 
• forma utworu literackiego jest dowolna 
• długość utworu literackiego nie może przekroczyć 1800 znaków. 
• utwór literacki powinien być zatytułowany 
• utwór literacki powinien zawierać nawiązanie do jubileuszu miasta oraz do przyrody wśród 

drzew 
• utwór literacki należy dostarczyć w formie pliku (format PDF, maksymalny rozmiar 16 MB). 
Konkurs muzyczny: 
• forma utworu muzycznego jest dowolna 
• utwór muzyczny powinien zawierać śpiew oraz podkład muzyczny 
• utwór muzyczny powinien być zatytułowany 
• utwór muzyczny powinien zawierać nawiązanie do jubileuszu miasta oraz do przyrody wśród 

drzew 
• utwór muzyczny należy dostarczyć w formie pliku (format MP3, maksymalny rozmiar 16 MB). 
 

6. Uczestnik może być autorem jednej pracy/utworu w danej kategorii konkursowej. 
 

7. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie.  
 

8. Każda praca musi być podpisana (imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy). Do pracy należy 
załączyć podpisane oświadczenie uczestnika konkursu, w tym zgodę na przetwarzanie danych 
RODO, potwierdzające jego prawa autorskie do wykonanej pracy (załącznik do regulaminu) 
przez autora i rodzica. 
 

9. Nadesłane prace bez uzupełnionego i podpisanego oświadczenia nie będą brały udziału w 
konkursie.  

SPOSÓB WYŁONIENIA NAJLEPSZEJ PRACY 
1. Sposób nadsyłania prac: 

prosimy o 
• przesłanie pracy / utworu na adres email 600drzew@naturalny-rozwoj.pl 

W tytule należy podać: „Forma konkursu – Imię i Nazwisko autora – Wiek 
autora – Tytuł pracy” 

• uzupełnienie i podpisanie oświadczenia uczestnika konkursu potwierdzające 
jego prawa autorskie do wykonanej pracy (załącznik do regulaminu) przez 
autora i rodzica; Prace konkursowe nadesłane bez uzupełnionego i 
podpisanego oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie. 
 

2. Wykonane przez uczestników konkursów prace zostaną poddane dwóm ocenom: 
3. 1/ pierwsza ocena konkursowa: dokonywana przez trzyosobowe jury, powoływane do 

każdej kategorii konkursowej. Spośród wykonanych prac zostanie wybrana minimum jedna 
w danej kategorii konkursowej z rozróżnieniem na różne kategorie wiekowe. Organizator 
zastrzega sobie możliwość nagrodzenia do trzech prac konkursowych w danej kategorii 
konkursowej i w każdej kategorii wiekowej. Przy ocenie pracy Komisja będzie brała pod 
uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, kreatywność, samodzielność i staranność. 
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2/ druga ocena konkursowa: dokonywana przez użytkowników platformy 
www.600drzew.pl. Spośród wykonanych prac zostanie wybrana jedna w danej kategorii 
konkursowej. Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia do kilku prac w danej 
kategorii konkursowej, które uzyskały tyle samo głosów.  

 
4. Terminy nadsyłania prac określone będą sukcesywnie na stronie www.600drzew.pl w 

poszczególnych zakładkach danych konkursów.  
 

5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.600drzew.pl w określonych na 
podanej stronie zakładkach konkursowych. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku 
konkursu i sposobie przekazania nagród drogą email.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

_________________ 
Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu oraz w pracy konkursowej jest Fundacja Naturalny 
Rozwój z siedzibą przy ul. Topolowej 45/1 w Mińsku Mazowieckim, kontakt: 600drzew@naturalny-rozwoj.pl Dane 
osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu i przygotowania wystawy pokonkursowej oraz 
zamieszczenia artykułu w mediach oraz na stronie internetowej www.600drzew.pl, portalach społecznościowych 
Fundacji oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r, poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO - 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator 
danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane w zakresie imienia, nazwiska, klasy i szkoły laureatów konkursu będą 
udostępnione w mediach oraz na stronie internetowej www.600drzew.pl i portalach społecznościowych Fundacji, 
ponadto dane w zakresie imienia, nazwiska i szkoły zwycięzcy konkursu znajdą się w materiałach promocyjnych 
projektu 600drzew. 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu  

Mińsk Mazowiecki, …………………………… 

 

……………………………. 
 (imię i nazwisko) 

 
……………………………. 

(klasa) 
 

……………………………. 
(nazwa szkoły) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób 
trzecich, oraz, że posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy i 
przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub 
innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie 
autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy na rzecz Organizatora na 
następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie 
techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach 
internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych, bez względu 
na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 

……………..……………………. 
(Imię i nazwisko autora 
pracy/opiekuna prawnego) 
 


