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§1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. У цьому Положенні визначаються умови участі в Мистецькому конкурсі під назвою 

«Я друг природи». 

2. Організатором конкурсу є Початкова школа Юліуш Словацький у Малохвіх Дужах. 

3. Почесне шефство над змаганням взяв голова ґміни Краснистав. 

4. Цілями Конкурсу є: 

а) формування та заохочення ставлення, яке сприяє дбайливому ставлення до 

навколишнього природного середовища, 

б) мотивування та вжиття дій щодо охорони найближчого природного середовища, 

в) розвиток природних інтересів, 

г) набуття проекологічних знань, 

д) формування в учнів умінь використовувати різноманітні художні прийоми для 

висловлення своїх спостережень і спостережень, 

е) розвиток художньо-творчих інтересів учнів. 

5. Змагання готує та проводить команда, призначена директором, який визначає 

завдання та правила конкурсу. 
 

§2 
УМОВИ УЧАСТІ 

1. Учасниками Конкурсу можуть бути учні 1-3 класів, розташованих на території 

ґміни Краснистав, а також дитячих садків та садочків. 

2. Конкурс буде проводитись у трьох номінаціях: 

1) діти з дитячих садків та дитячих садків, 

2) учні 1, 2, 3 класів 

3) Участь у Конкурсі полягає у створенні Учнем художнього твору, що 

відповідає умовам, визначеним цим Положенням, та надсиланні 

Викладачем/Науковим керівником електронної версії. 

3. Участь у Конкурсі є безкоштовною. 

4. Роботи, надіслані на Конкурс, мають бути оригінальними, ніде раніше не 

опублікованими та не представленими на інших конкурсах. 

5. Конкурсні роботи мають бути виконані на папері формату А3 з використанням 

будь-якої художньої техніки (наприклад, олівець, олівець, пастель, плакатні 

фарби, вирізання тощо) та мають відображати важливість розділення сміття, 

охорони навколишнього середовища, цінності чистого повітря тощо. 

6. Журі конкурсу приймає лише ті роботи, які будуть виготовлені учнями 

самостійно під час шкільних занять. Просимо вихователів дітей поважати цей 

пункт правил. 
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§3 

ДАТА ТА УМОВИ ЗДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ  
 

1. Проведення Конкурсу та його цілі потребують обробки персональних даних 

Викладачів та Авторів відзначених робіт, у розумінні Закону про захист 

персональних даних від 10 травня 2018 року. Однак обсяг зібраних даних був 

зведений до мінімуму та підкріплений необхідними документами та згодами. 

Питання, пов’язані з GDPR, детально розглядаються в §6 цього Регламенту. 

2. Якщо можливо, надайте свої роботи особисто, однак, у зв’язку з поточною 

епідемією та можливими незручностями, роботи також можна надіслати в 

електронному вигляді у вигляді цифрової копії (фото або скан). Для цього була 

створена спеціальна електронна адреса, на яку надсилати роботи за адресою: 

mojepkietaicielemprzyrody@malochwiej.pl 

3. У разі надсилання фотографій електронною поштою, Організатор просить їх 

гарну якість, через гарне освітлення малюнків, також пропонує обрізати 

фотографії таким чином, щоб сфотографована робота займала весь екран, 

шляхом збільшення камеру або телефон подалі від малюнка. 

4. Відповідальність за надсилання конкурсних робіт несе вчитель, зазначений 

Початковою школою/дитячим садком. 

5. З метою забезпечення неупередженості в процесі оцінювання роботи 

надсилаються персональні дані Учасника, у тому числі його персональні дані. В 

електронному листі до вкладеної роботи необхідно додати лише 2 відомості: 

a) а) назва школи/садка; 

b) б) Вікова категорія поданої роботи. 

6. Результатом робіт конкурсної комісії буде відбір 12 робіт (3 роботи х 4 вікові 

категорії). Вчителі/опікуни будуть повідомлені про цей факт електронною 

поштою. До повідомлення буде додано фотографію нагородженої роботи та 

згоду на обробку даних. 

7. На останньому етапі Викладач надає Організатору (електронною поштою) 

реквізити автора нагородженої роботи, тобто ім’я та прізвище, які будуть 

необхідні для оголошення результатів Конкурсу та передачі над призами. 

8. Надання вищезазначених даних буде передувати згоди Батька/Опікуна учня, що 

нагороджений, та його Викладача чи Опікуна. 

9. Кількість робіт, надісланих з даної Початкової школи до Організатора, не 

обмежена. 

10. Кінцевий термін надсилання електронної версії роботи (фото/скан) – 8 квітня 

2022 року. Роботи, надіслані після цієї дати, оцінюватися не будуть. 

11. Очікувана дата проведення конкурсу 22 квітня 2022 року. 

12. Після визначення конкурсу Організатор повідомить представників Школи та 

попросить передати оригінали нагороджених робіт через Офіс обслуговування 

клієнтів Гміни Краснистав. Тому вчителів, відповідальних за проведення 
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Конкурсу в тій чи іншій школі, просять зберегти свої роботи до завершення 

конкурсу. 

13. Після отримання всіх оригіналів нагороджених робіт Організатор розішле 

офіційні результати Конкурсу до шкіл та дитсадків, розмістить результати на 

сайті школи та надасть нагороди та дипломи через Офіс обслуговування клієнтів 

ґміни Краснистав. 

 
 

§ 4 
ОЦІНКА КОНКУРСНИХ РОБІТ ТА ПРАВИЛА НАГОТОВЛЕННЯ ПРИЗІВ УЧАСНИКАМ 

 
1. Організатор передбачає нагороди за три роботи у кожній віковій категорії. 

2. Про проведення конкурсу складається протокол за підписом голови конкурсної 

комісії. Протокол зберігається на місці Організатора. 

3. Роботи оцінюватимуться за такими критеріями: 

a) а) оригінальність; 

b) б) творчість, 

c) в) художні цінності, 

d) г) естетичність; 

4. Роботи-переможці будуть представлені на сайті Організатора та Гміни 

Краснистав. 

5. Очікується, що 12 відзначених робіт будуть використані для підготовки 

календаря природи на 2022/2023 навчальний рік. Друк календаря здійснюється 

за умови отримання додаткового фінансування від спонсорів.  

 
 

 
§5 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

1. Положення є єдиним документом, що визначає умови участі в Конкурсі та його 

оприлюднення на веб-сайті Організатора означає, що воно буде доступне для 

всіх зацікавлених осіб.  

2. Участь у Конкурсі та подача роботи на Конкурс рівносильна згоді з положеннями 

Положення та правилами, що містяться в ньому.  

3. Організатор залишає за собою право:  

a) а) зміни положень Положення, у тому числі щодо умов участі в Конкурсі, у 

разі зміни правових норм або інших значущих подій, що впливають на 

організацію Конкурсу. Змінені положення Положення діють з моменту їх 

публікації на сайті Організатора, з умовою, що вони не можуть порушувати 

права, набуті Учасниками;  

b) б) відмовитися від організації Конкурсу або скасувати Конкурс без пояснення 

причини; c) неузгодження Конкурсу у разі недостатньої кількості поданих 

робіт;  
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c) вирішення питань, не врегульованих положеннями Положення. Інформація 

з вищезазначених питань, включаючи зміни до Положення, буде 

опублікована тільки на сайті Організатора  

4. У питаннях, не охоплених Регламентом, застосовуються загальнозастосовні 

положення польського законодавства, включаючи відповідні положення 

Цивільного кодексу. 


