
 

Regulamin konkursu plastycznego 

„I Ty możesz pomóc ptakom w mieście” 

 
1. Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) z siedzibą: ul. 
Odrowąża 24, 05-270 Marki. 

2. Cel konkursu 
Wyłonienie najciekawszych prac plastycznych, przedstawiających znane uczestnikom konkursu 
możliwości pomagania ptakom żyjącym w miastach.  

3. Warunki udziału w konkursie 
a) Konkurs organizowany jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów gimnazjum. 

Przewidywane są dwie kategorie wiekowe uczestników: 

 10-12 lat   

 13-16 lat  
b) Praca konkursowa może być rysunkiem lub pracą malarską. 
c) Uczeń może zgłosić tylko 1 pracę. 
d) Prace należy przesłać na adres: OTOP, Biuro Pomorskie, ul. Lipowa 4, 84-230 Rumia, z dopiskiem: 

Konkurs „I Ty możesz pomóc ptakom w mieście”. 
e) Opis pracy powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz jego wiek. Należy podać także nazwisko 

nauczyciela-opiekuna, adres korespondencyjny szkoły i telefon. 

4. Nagrody 
Zwycięzcy konkursy zostaną wyłonieni przez jury. Nagrody zostaną wysłane pocztą. 
Planowane nagrody: 
I i II miejsca w obu kategoriach wiekowych - lornetki 
III miejsca i wyróżnienia - albumy przyrodnicze i atlasy ptaków. 

5. Czas trwania konkursu 
a) Termin nadsyłania prac konkursowych: 30 kwietnia 2014 
b) Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 maja 2014 
c) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej OTOP www.otop.org.pl, a zwycięzcy 

zostaną dodatkowo poinformowani listem. 

6. Odpowiedzialność organizatora konkursu 
Organizator konkursu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, a związanych z 
całością procesu uczestnictwa w konkursie. 

7. Postanowienia końcowe 
a) OTOP zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych prac na stronach internetowych i w 

wydawnictwach OTOP bez wypłacania honorariów autorskich. 
b) OTOP zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu ostatecznego przyznania nagród z przyczyn 

istotnych, o czym zawiadomi na stronie internetowej www.otop.org.pl. 
c) Nadesłanie pracy na konkurs oznacza, że rodzice lub prawni opiekunowie autorów nadesłanych 

prac wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez OTOP w celach realizacji 
konkursu. 

 
 
 
Konkurs jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
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