
Konkurs: Ogród zimą – karmnik dla ptaków. 

 

§ 1 Organizator 

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku. 

2. Konkurs rozpoczyna się 30.11.2020 i trwać będzie do 11.12.2020. 

3. Temat pracy konkursowej brzmi: Ogród zimą - karmnik dla ptaków. 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci wraz z rodzicami uczęszczającymi do Przedszkola im. 

Krasnala Hałabały w Buku. 

 

§ 2 Cele ogólne 

1. Stworzenie Ogrodu zimowego dla ptaków. 

2. Propagowanie idei dbania o ptaki zimą. 

3. Kształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci. 

4. Rozwijanie wyobraźni i myślenia konstrukcyjnego. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Praca konkursowa powinna być konstrukcją karmnika dla ptaków wykonaną solidnie przy 

użyciu tylko materiałów ekologicznych, biodegradowalnych (drewno, materiał przyrodniczy). 

2. Dopuszcza się użycia gwoździ, zawiasów jako elementu scalającego. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

4. Przy tworzeniu karmnika dozwolona jest pomoc ze strony rodzica.  

5. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

6. Prace należy dostarczyć wraz z wypełnionym drukiem oświadczenia i danymi osobowymi do 

palcówki Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku, ul. Kpt. W. Wegnera 10, 64 – 320 Buk w 

dniach 10.12.2020 lub 11.12.2020 r. od godziny 12:45 do 15:00. (Prace konkursowe będą 

odbierane przez koordynatora konkursu). 

7. Koordynator konkursu: Maria Zygmańska  

e-mail do kontaktu: maria.zygmanska@przedszkole-halabala.pl  

 

§ 4 Wyniki konkursu i nagrody 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów 

konkursu.  

2. Oceniane będą pomysłowość, oryginalność wykonania oraz użycie materiałów ekologicznych. 



Zaznaczamy jednak, iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem, oraz  

powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego. 

3. Laureaci konkursu otrzymają Certyfikat Ptasich Przyjaciół oraz upominek. 

4. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają Certyfikat Ptasich Przyjaciół.  

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 5 Uwagi końcowe 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola im. Krasnala Hałabały 

w Buku www.przedszkole-halabala.pl 

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoczesnym zaakceptowaniem Regulaminu. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, zostaną wykorzystanie do stworzenia 

Ogrodu Zimowego dla ptaków, który powstanie w ogrodzie przedszkolnym przy Przedszkolu 

im. Krasnala Hałabały w Buku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, zgłaszam udział: 

 

Imię, nazwisko, nazwa grupy przedszkolnej dziecka…………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

…................................................................... 

                                                                                         (podpis rodzica) 

 

 

 


