
Regulamin konkursu „Eko-wynalazek” 

Art. 1 

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu organizuje konkurs plastyczny „Eko-

wynalazek”. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin lub opiekunów z dziećmi.  

Art. 2 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie wynalazku z materiałów ekologicznych 

bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika.  

Art. 3 

Rodzina (lub opiekun z dziećmi) może wykonać zespołowo tylko jedną pracę – Eko-wynalazek, 

dowolnie wybraną techniką plastyczną i artystyczną z wykorzystaniem wyłącznie materiałów 

ekologicznych.  

Art. 4 

Praca powinna zostać dostarczona do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Zalesiu 4, 72-

004 TANOWO. Termin składania prac do 3 października 2014 r. Praca powinna być opatrzona 

metryczką z następującymi danymi:  

1. nazwa Eko-wynalazku 

2. imiona i nazwiska osób, które wykonały pracę 

3. dane kontaktowe: e-mail i numer telefonu  

4. krótka informacja do czego służy wynalazek 

Art. 5  

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 listopada 2014 r. w trakcie Dnia Odkrywcy, który będzie 

odbywał się w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej.  

Art. 6 

Uczestnicy zgłaszający się do konkursu oświadczają , że wyrażają zgodę na wielokrotne i nieodpłatne 

publikowanie nadesłanych prac oraz publikowanie imion i nazwisk w materiałach promocyjnych 

Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, a także na wykorzystywanie w celach 

promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie prac każdą techniką 

na jakichkolwiek nośnikach bez ograniczeń, co do ilości nakładu.  

Art. 7  

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

Art. 8  

Kryteria oceny nadesłanych prac: 

1. zgodność z regulaminem i tematem konkursu 



2. oryginalność, pomysłowość, estetyka pracy 

3. wykorzystanie surowców wtórnych i innych materiałów ekologicznych 

4. innowacja w podejściu do tematu 

Art. 9 

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców konkursu 

Eko-wynalazek. Laureaci konkursu I, II i III miejsca otrzymają od Organizatora konkursu nagrody 

rzeczowe. Organizator może przyznać także wyróżnienia. Decyzja Komisji Konkursu o przyznaniu 

nagród jest ostateczna. Na decyzję nie przysługuje odwołanie. Nagrody zostaną wręczone 8 listopada 

2014 r. w Dniu Odkrywcy w Transgarnicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!   

 


