
O.K. PARK sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 2, zaprasza wszystkie Szkoły
Podstawowe z Powiatu Głogowskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. “Jak
możemy chronić naszą planetę, przed zanieczyszczeniem?”.

REGULAMIN
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest O.K. PARK sp. z o.o, ul. Bolesława Śmiałego 2, 67-200
Głogów, tel. (76) 832 26 26.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy 1-2
klasy 3-4

3. Warunkiem udziału klasy w konkursie jest grupowe wykonanie pracy plastycznej, podczas
zajęć szkolnych, w dowolnej technice np: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka,
plastelina, forma przestrzenna….

4. Kryteria oceny pracy plastycznej

– zgodność z tematem

– estetyka wykonanej pracy

– kreatywność

5. Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę z każdej klasy

Cele konkursu

1. Rozwijanie świadomości z zakresu ochrony środowiska oraz ekologii

2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.

3.Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

4. Rozwój umiejętności pracy w grupie

5. Integracja klasy

I. Zasady konkursu



1. Temat konkursu:  „“Jak możemy chronić naszą planetę, przed zanieczyszczeniem?”

2. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką, w formacie A1
(84,1 cm x 59,4 cm).

3. Warunkiem zgłoszenia pracy, jest jej dostarczenie do organizatora tj. do firmy O.K. PARK
w Głogowie, ul. Bolesława Śmiałego 2, do Sali Zabaw “Raj dla Dzieci”, przez wychowawcę
lub osobę wyznaczoną.

4. Plakat musi być podpisany według wytycznych:

Nazwa szkoły, adres
klasa,
numer kontaktowy,

5. Każda klasa może zgłosić 1 pracę plastyczną.

6. Każda praca zostanie sfotografowana i umieszczona na stronie www.okpark.pl oraz na
profilu na facebooku: O.K. PARK GŁOGÓW

II. Terminy

1. Prace można nadsyłać w terminie do 31.03.2023 r. Po tym terminie prace nie będą
przyjmowane.

2. Warunkiem wygranej jest uzyskanie największej liczby polubień, w danej kategorii
klasowej.

3. Polubienia może dokonać każda osoba, posiadająca profil facebook.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.04.2023

5. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: I-II klasa oraz III-IV klasa

4. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, oraz na profilu
facebook.

5. Nagrody wręczone w terminie uzgodnionym przez obie strony.

III. Nagrody

1. W konkursie przewidziano dwie nagrody główne:

http://www.okpark.pl


- dla kategorii klas I-II - Wyjście całą klasą do sali zabaw “Raj dla Dzieci O.K.
PARK”

- dla kategorii III-IV  - Wyjście całą klasą do sali zabaw “Raj dla Dzieci O.K.
PARK”

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatora.

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie
Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
weryfikacji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.

5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.okpark.pl
Organizatorzy:

O.K. PARK sp. z o.o.


