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REGULAMIN KONKURSU „SOWA MĄDRA GŁOWA”

Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „Sowy Polski” i dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

I. CELE KONKURSU:

1.1. Poznanie przez dzieci różnych gatunków sów występujących na terenie Polski.
1.2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie różnych 
źródeł.
1.3. Kształtowanie umiejętności plastycznych, rozwijanie kreatywności wśród dzieci.
1.4. Wyrabianie poczucia estetyki oraz uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.

II. ORGANIZATOR KONKURSU:

2.1. Organizatorem małopolskiego Konkursu „Sowa mądra głowa” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie przy ul. 
Czystej 17/4, 31-121 Kraków, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez 
sąd rejonowy w Krakowie pod numerem KRS:0000060308,  NIP:676-10-21-929, zwana dalej 
„Organizatorem”.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU:

3.1. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.06.2010 r. i trwać będzie do dnia 30.11.2010 r. 
Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane w okresie do 30 listopada 2010 r. 
(decyduje data stempla pocztowego).
3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 r.



IV. UCZESTNICY KONKURSU:

4.1. W Konkursie mogą brać udział grupy przedszkolne oraz klasy szkół podstawowych 
(nauczania zintegrowanego I – III) z terenu Małopolski pod nadzorem nauczyciela, 
wychowawcy przedszkola, szkoły  lub innej placówki prowadzącej działalność edukacyjną, 
zwanym dalej Wychowawcą.
4.2. Dla nauczycieli, opiekunów placówek, które zgłoszą swój udział w konkursie mogą być 
przeprowadzone konsultacje przyrodnicze na temat przygotowanego przedstawienia 
(np. pomoc w doborze odgłosów, scenografii odpowiedniej dla środowiska życia 
poszczególnych gatunków sów etc.).

V. NAGRODY:

5.1. Nagrodą jest: pokaz żywych ptaków drapieżnych m.in.: sów, połączony z prelekcją o tych 
ptakach.
5.2. Dodatkowo zwycięzcom konkursu wręczone zostaną dyplomy uczestnictwa w 
Konkursie.

VI. ZASADY KONKURSU:

6.1. Jest  to Konkurs, którego celem jest zorganizowanie przez grupę/placówkę (przedszkole, 
szkoła podstawowa) przedstawienia zainspirowanego literaturą na temat sów (np. bajkami, 
wierszami) lub materiałami dostarczonymi przez Fundację.
6.2. Sprawozdanie z jej wykonania można przesłać na adres Organizatora np. w formie 
fotoreportażu, prezentacji multimedialnej, filmu itp. zwanymi dalej materiałami 
konkursowymi.
6.3. Dodatkowe punkty otrzymają placówki, które rozgłoszą medialnie całą akcję poprzez 
np.: artykuły i notatki prasowe w lokalnych mediach lub na stronach internetowych.
6.4. Praca musi zostać wykonana grupowo (np. grupa/y przedszkolne, klasa/y, kółko 
ekologiczne, grupa dzieci zainteresowanych tematem).
6.5. Kryterium wyboru najlepszych fotoreportaży/sprawozdania z akcji edukacyjnej będzie 
pomysł samego przedstawienia, wystroju sali, ubioru dzieci, a także ciekawy sposób 
prezentacji (wersja papierowa, multimedia itp.).
6.6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
6.7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  dostarczenie prac w terminie do 30 listopada 
2010r (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora konkursu.
6.8. Prace nadesłane na Konkurs, muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i 
nie publikowanymi.
6.9. Do pracy należy dołączyć wg. opisu: adres placówki, nazwę: grupy/klasy wraz z listą 
dzieci uczestniczących w konkursie, nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon kontaktowy, 
email. 
6.10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac.
6.11. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Fundacji.
6.12. Istnieje możliwość osobistego odbioru nadesłanych materiałów konkursowych w 
siedzibie Organizatora, nie później niż 7 dni od terminu ogłoszenia wyników Konkursu i po 
wcześniejszym zgłoszeniu chęci odbioru materiałów konkursowych.



VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

7.1. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 10 prac. Nagrodzone placówki zostaną 
poinformowane listownie i mailowo o decyzji Jury. 
7.2. Decyzje Jury są ostateczne.

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

8.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 r. i zostanie opublikowane na 
stronie internetowej Konkursu http://www.sowy.eco.pl najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r.
8.2. Ponadto, niezależnie od tego, zwycięzcy  Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia 
Konkursu powiadomieni drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Organizatora o 
przyznaniu im zaproszenia na pokaz żywych ptaków. 
8.3. Uczestnik/nagrodzona placówka zobowiązany/a jest potwierdzić drogą telefoniczną lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości dane 
adresowe placówki.
8.4. Zaproszenia zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą 
pocztową lub na pisemny wniosek Zwycięzcy, mogą zostać odebrane w siedzibie 
Organizatora.
8.5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie 
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na przetwarzanie swoich danych do celów 
konkursowych. 

IX. PRAWA AUTORSKIE:

9.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesyłanych materiałów 
konkursowych, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym 
Uczestnicy, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób 
określony w Regulaminie.
9.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób 
nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć 
niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich 
pól eksploatacji.
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Krakowie przy ul. 
Czystej 17/4 oraz na stronie internetowej Konkursu www.sowy.eco.pl.
10.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail edukacja@fwie.eco.pl lub na 
numer telefonu 12 631 57 31.
10.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
10.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez 
Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w 
celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą 
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o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 

XI. ZMIANY W REGULAMINIE

11.1. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) lub 
telefoniczną o zmianach w Regulaminie.
11.2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do rezygnacji z Konkursu, w przypadku 
wystąpienia zmian w Regulaminie. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konkursie w 
ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji nt. zmian w Regulaminie, jest równoznaczny z 
akceptacją nowego Regulaminu.


