
 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego 

„Chronimy ginące gatunki z ZOO Charlotta” 

 

Organizator: 

 

 Ogród Zoologiczny ZOO Charlotta 

 

Cele konkursu: 

 Propagowanie misji współczesnych ogrodów zoologicznych. 

 Poznanie gatunków zagrożonych wyginięciem zamieszkujących ZOO Charlotta. 

 Poznanie przyczyn wymierania zwierząt żyjących w naturze i zagrożeń wynikających  

z niewłaściwych zachowań człowieka wobec otaczającego nas świata.  

 Uwrażliwianie dzieci na wartości estetyczne, rozwijanie uzdolnień plastycznych, rozwijanie 

umiejętności dokumentowania treści związanych z tematem konkursu. 

 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży. 

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży. 

 Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych. 

 Promocja szczególnie uzdolnionych autorów. 

 

 

Uczestnicy:  

 Uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych. 

 

Warunki konkursu: 

 

 Technika dowolna – np.; malarstwo, rysunek, grafika. Organizator nie stawia żadnych 

ograniczeń jeśli chodzi o technikę wykonania prac.  

 Praca ma być zgodna z tematem konkursu – ma przedstawiać zwierzęta zamieszkujące ZOO 

Charlotta należące do gatunków o znaczącym statusie zagrożenia, takie jak: oryks szablorogi, 

lemur katta, koronnik szary, żuraw mandżurski, gibbon czubaty, makak magot. 

 Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Format pracy: maksymalnie A2; 

 Prace powinny być wykonywane indywidualnie. 

 Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy według wzoru: 

imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres, imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna, 

telefon kontaktowy rodzica/opiekuna. 

 

Kategorie :  

 

 I - przedszkola, 

 II - klasy 1-3, 

 III - klasy 4-8,  

 

Nagrody: 

 

 Osoby nagrodzone wraz z opiekunami otrzymają vouchery wstępu do ZOO i Fokarium w Dolinie 

Charlotty oraz nagrody rzeczowe. 
Ponadto przewidziano wystawę najlepszych prac na terenie ogrodu zoologicznego. 



 

 

 

 

Termin i miejsce nadsyłania prac:  

 

 Prace muszą być dostarczone w terminie do dnia  13.03.2020 roku (ostateczny termin 

przyjmowania prac). 

     Prace należy wysłać na adres: Dolina Charlotty Resort & Spa, Strzelinko 14, 76 – 200 Słupsk  

z dopiskiem - konkurs plastyczny „CHRONIMY GINĄCE GATUNKI Z ZOO CHARLOTTA”. 

 

 

Podsumowanie konkursu:  

 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na facebookowym profilu ZOO i Fokarium Dolina Charlotty. 

dnia 15.03.2020.  

 Nagrody zostaną wysłane pocztą. 

 

Uwagi końcowe: 

 

 Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystywane przez 

ZOO do celów promujących działalność dydaktyczną ogrodu. 

 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ TOURTREND SP. Z O. O.. 

 

 

 
 


