Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
u
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli

Konkurs plastyczno-ekologiczny z cyklu PRZESTRZENIE PRZYRODY
pn.: „Zwierzęta w paski”

REGULAMIN KONKURSU
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w XIII edycji Konkursu plastycznoekologicznego z cyklu RZESTRZENIE PRZYRODY pn.: „Zwierzęta w paski”.
2. Organizatorami konkursu są: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, Centrum Kształcenia
Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
3. Konkurs plastyczno-ekologiczny z cyklu PRZESTRZENIE PRZYRODY ma zasięg
wojewódzki i obejmuje województwo kujawsko-pomorskie.
4. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów przyrodą, kreowanie aktywnej postawy
chroniącej dziedzictwo przyrodnicze oraz promowanie wśród uczniów zasad
zrównoważonego rozwoju.
5. Konkurs ma charakter indywidualny i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów.
6. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej jeden z gatunków
zwierząt
w ich naturalnym środowisku, mający na swoim ciele pasiasty wzór lub element z
takim wzorem. Konkurs obejmuje gatunki zwierząt z różnych grup systematycznych
(zwierzęta bezkręgowe i kręgowe) i w różnym stadium rozwojowym (na różnym etapie
wzrostu ). Preferowane będą gatunki ciekawsze i mniej znane.
7. Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie od A3 do A1 w dowolnych technikach:
rysunek, grafika, malarstwo / tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akwarele, pastele olejne i
suche/ czy wykorzystując nowatorskie techniki malarskie, z wyłączeniem technik wyklejanki
z materiałów sypkich (plastelina, bibuła, kasza, ryż, mak itp.)
8. Prace powinny być czytelnie i ściśle opisane według poniższego wzoru. Prace bez pełnego
opisu, nie będą oceniane. Oraganizator nie ponosi również odpowiedzialności za podanie

przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawidłowych danych uniemożliwiających
prawidłową identyfikację autora i jego pracy.
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9. Prace konkursowe należy dostarczyć/nadesłać do Ogrodu Zoobotnicznego w Toruniu
do dnia 27.04.2018 roku na adres: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu; 87-100 Toruń,
ul. Bydgoska 7 z dopiskiem: Konkurs „Przestrzenie Przyrody”.
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.
10. Jury w składzie: Anita Przybyszewska-Pietrasiak – artysta plastyk, doradca metodyczny
sztuki CKU TODM i DN, Anita Biskup-Bednarczyk – biolog, specjalista ds. dydaktyki i
promocji Ogrodu Zoobotanicznego, Dominika Lewandowicz – artysta plastyk, edukator
Działu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej wybierze i nagrodzi prace w następujących
kategoriach:
kategoria I: kl. I-III,
kategoria II: kl. IV-VI,
kategoria III: kl. VII szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów
11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie.
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Ogrodu
Zoobotanicznego www.zoo.torun.pl
12. Wernisaż wystawy, podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród
nastąpi 5 czerwca (wtorek) 2018 w Galerii Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego
w Toruniu.
13. Prace konkursowe są własnością uczestników konkursu, jednak będą przechowywane
wyłącznie do 30 września 2018 r. Po upływie tego terminu, prace nie będą zwracane. Prace
nagrodzone i wyróżnione będzie można odebrać po upłynięciu czasu ekspozycji w Galerii
Sztuki Przyrodniczej Ogrodu.

14. 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).
- administratorem Danych Osobowych jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,
ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń
- dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby
należytego przeprowadzenia konkursu
- uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i
wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu na potrzeby Organizatora (strona
internetowa oraz facebook).
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zasady konkursu
określone w regulaminie.

