
Regulamin 

Festiwalowego konkursu plastycznego o tematyce przyrodniczo-łowieckiej  

pt. „Łowiectwo w oczach dziecka” 

organizowanego z okazji  

Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej im. Eugeniusza Kruszelnickiego w Zbąszynku 

 

 

1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Orkiestry Szałamaje w Zbąszyniu z okazji 

VI Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej  im. Eugeniusza Kruszelnickiego  

2. Celem konkursu jest edukacja przyrodnicza oraz propagowanie kultury leśnej i łowieckiej 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

3. Warunki uczestnictwa – konkurs dostępny jest dla wszystkich uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych zielonogórskiego okręgu łowieckiego. 

4. Forma prac - dowolna technika wykonania prac: malarstwo, grafika i rysunek, tkanina 

artystyczna. Obowiązującym formatem prac rysunkowych i malarskich jest A-3. 

5. Tematyka prac – tematem konkursu jest przyroda, a w szczególności zwierzyna w 

naturalnym  środowisku i sceny związane z gospodarką łowiecką, czyli ochrona i 

hodowla zwierząt łownych, np. zimowe dokarmianie zwierzyny, walka z kłusownictwem. 

6. Konkurs: 

 Szkolny – przeprowadzą szkoły we własnym zakresie i dostarczą prace na 

adres Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury  Adres: Wojska Polskiego 18, 66-210 

Zbąszynek 

Telefon: 68 384 96 07 

7. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez komisję  w trzech kategoriach: 

C – uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

B - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

A - uczniowie klas I-III gimnazjalnych 

8. Podczas oceny prac plastycznych jury uwzględnia: 

 Kompozycję całości 

 Posługiwanie się wiedzą plastyczną 

 Pomysłowość i wyobraźnię 

 Estetykę i wykonanie 

 Tematykę 

Za każdą pracę uzyskuje się ocenę od 1 do 10 punktów od każdego jurora.  



9. W każdej kategorii przyznane zostaną po trzy nagrody oraz dodatkowe wyróżnienia. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

10. Prace należy dostarczyć do dnia 31 maja 2017 roku. 

11. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie, która zostanie 

zorganizowana w podczas VI Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej im. Eugeniusza 

Kruszelnickiego w Zbąszynku. 

12. Wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie lub mieć załączoną informację z: 

 Imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem domowym 

 Klasą, nazwą i adresem szkoły 

13. Prace zgłoszone na konkursu pozostają w archiwum lub do dyspozycji organizatorów. 

Zwracane są autorom tylko na ich prośbę. 

14. Wszyscy laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną pisemnie zaproszeni na 

podsumowanie konkursu w sobotę 10 czerwca 2017 roku o godzinie 15:00 do 

Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, gdzie o 17:00 zostaną wręczone nagrody i 

wyróżnienia.  

15. Podsumowanie konkursu odbędzie się w ramach VI Festiwalu Kultury Leśnej i 

Łowieckiej  im. Eugeniusza Kruszelnickiego w Zbąszynku. 

 


