
Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu ogłasza 

Konkurs pt. „Rodzina dla środowiska - domek dla owadów”. 

 

Regulamin: 

1. Konkurs „Rodzina dla środowiska - domek dla owadów” jest organizowany przez 

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu pod patronatem 

Starosty Olkuskiego. 

 

2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie domku dla owadów, o wymiarach: 

wysokość 48 cm,  

szerokość 30cm,  

głębokość ok. 10cm (szerokość deski). 

 

Do budowy należy stosować naturalne materiały występujące w przyrodzie i dostępne 

w domu. Większości materiałów budowlanych nie trzeba kupować, wystarczy użyć 

tego, co występuje w naszym ogrodzie lub można zebrać podczas spaceru.  Pracę 

powinien wykonać uczeń z rodzicem, dziadkiem lub innym członkiem rodziny. 

 

3. Cele konkursu: 

a. umacnianie relacji rodzinnych podczas wspólnych działań dla dobra środowiska, 

b. rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, 

c. doskonalenie umiejętności samokształcenia, 

d. rozwijanie umiejętności zręcznościowych przy pracy manualnej, 

e. rozwijanie umiejętności i warsztatu plastycznego, wspieranie amatorskiej 

twórczości artystycznej, 

f. pogłębianie wiedzy na temat ochrony środowiska z wykorzystaniem recyklingu, 

g. rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży oraz ich rodzin poprzez 

wykorzystanie różnorodnych elementów przyrodniczych (patyki, szyszki, trzcina) 

do budowy domków dla owadów, 

 

4. W konkursie mogą brać udział  uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

 

5. Termin wykonania prac do 16.04.2021r.  

 

6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 22.04.2021r. Prace oraz kartę zgłoszenia 

(załącznik 1) należy dostarczyć do siedziby Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu, ul. 

Legionów Polskich 1 do dnia 16.04.2021r., gdzie będą oceniane. Wyniki będą dostępne 

na stronie www.zs4olkusz.edupage.org  oraz Facebook Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu. 

 

7. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez trzyosobową komisję konkursową zwykłą 

większością głosów. 

 

8. Ocenie podlegać będzie: 

http://www.zs4olkusz.edupage.org/


a. funkcjonalność domku dla owadów, czy faktycznie jest on schronieniem dla małych 

mieszkańców, a nie tylko estetyczną atrapą (komisja może odmówić oceny prac nie 

spełniających warunku), 

b. walory artystyczne. 

 

9. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody rzeczowe (I-III miejsce) i wyróżnienia. 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

10. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne  

z przejęciem przez niego nieodpłatnie na wyłączność majątkowych praw autorskich 

oraz z możliwością ich wykorzystania dla własnych potrzeb.  

 

11. Postanowienia końcowe 

a. Osoba zgłaszająca swoje prace do Konkursu tym samym wyraża zgodę  

na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie  

na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 

z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). 

b. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały 

osobiście. 

c. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

                                         



 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Konkursu „Rodzina dla środowiska - domek dla owadów” 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Imię i nazwisko autora (ucznia klasy VII lub VIII)  
 
 

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela   
 
 

Dane adresowe szkoły  
 
 
 
 

Telefon kontaktowy opiekuna/nauczyciela  
 

 

Zgoda na nieodpłatną publikację zdjęć oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach 

promocyjnych i informacyjnych w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i informacyjnych  

w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu.  

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem danych osobowych 

Konkursu jest Organizator Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y 

 o przysługującym mi prawie do dostępu do treści przekazanych danych i ewentualnym ich 

poprawieniu.  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu 

mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu oraz 

w portalach społecznościowych wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych 

z Konkursem. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(t.j. Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) oraz ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

 

................................................................................  

miejscowość, dnia, podpis osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia) 


