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REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WŁOCŁAWKA            
I SPOZA WŁOCŁAWKA   

 „Pan Karp zarybia Wisłę" 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Konkursu prowadzonego 
pod hasłem „Pan Karp zarybia Wisłę”, w tym zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp”, zwany dalej 
„Organizatorem” 

3. Celami Konkursu są: 
- podniesienie poziomu wiedzy na temat ryb zamieszkujących Wisłę, 
- znaczenia ryb dla ekosystemu, 

- popularyzacja ichtiologii. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie www.pankarp.pl. 
5. Wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a uczniowie szkoły, z której 

najwięcej osób weźmie udział w konkursie i jednocześnie ich prace zostaną wyróżnione przez 
jury konkursowe, wezmą udział w finale Konkursu – w akcji zarybiania Wisły. 

 
 
Zasady Konkursu 
 

1. Konkurs trwa od 26 września 2016 r. do 17  października 2016 r. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 21października 2016 r. poprzez opublikowanie ich 
na stronie Organizatora – www.pankarp.pl 

3. Finał konkursu odbędzie się 26 października 2016 r.  

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Włocławka i spoza Włocławka. 

5. Każde dziecko może przedstawid jedną pracę plastyczną (dzieci w wieku 6 – 9 lat) lub 
poetycką (dzieci w wieku 10 – 13 lat). 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie w przypadku: 

a) dzieci w wieku 6 – 9 lat jest wykonanie pracy plastycznej, w której motywem 
będzie Wisła i zamieszkujące ją ryby w formacie A4 lub A3 w technice dowolnej 
(np. farbami plakatowymi, akwarelami, flamastrami, kredką, ołówkiem, tuszem, 
węglem, collage (kolaż), witraż, wydzieranka lub w innej nie wymienionej technice) 

b) dzieci w wieku 10 – 13 lat jest napisanie krótkiego (maksymalnie 8 wersowego) 
utworu poetyckiego (np. fraszki ), poświęconej Wiśle i zamieszkującej ją rybom 
takim, jak: np. płotka, szczupak, sum, leszcz, sandacz, okoo, boleo, kleo, jaź i inne 
nie wymienione). 

8. Każda praca powinna zawierad następujące informacje: 

 imię i nazwisko autora, wiek, klasa; 

 placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); 

 imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeo przygotował pracę; 

 adres e-mail nauczyciela/wychowawcy. 

Dane te będą służyd do kontaktu Organizatora  z uczestnikami Konkursu.  

http://www.pankarp.pl/
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9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów organizacji Konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim.  

10. Prace konkursowe spoza Włocławka należy przesład na adres Towarzystwa (Towarzystwo 
Promocji Ryb, ul. Warszawska 4a; 87-162 Złotoria) , natomiast prace z Włocławka będą odbierane z 
placówek pedagogicznych przez przedstawiciela Organizatora konkursu, po uprzednim zgłoszeniu 
udziału szkoły w Konkursie za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

zbigniew.szczepanski@pankarp.pl. 

11. Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców spośród przekazanych prac.  
12. Kryteria oceny w poszczególnych grupach wiekowych: 

- oryginalnośd pomysłu, 

- ogólne wrażenie i moc oddziaływania emocjonalnego na odbiorcę, 

- dobór środków wyrazu. 

13. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

14. Organizatorzy zamieszczą wyniki, w tym relację z konkursu na www.pankarp.pl. 

15. Wszystkie szkoły, których uczniowie wezmą udział w Konkursie otrzymają pomoce naukowe – 

w postaci plansz do zawieszenia o wymiarach 70x100 cm, przedstawiające ryby, które żyją         

w dolnym biegu Wisły, a także książki pt. „O rybaku i smoku niemytym”. 

16. Wyróżnieni uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymają drobne upominki (np. torby, 

długopisy, notesy, znaczki - przypinki i kolorowe książeczki  pt. „O rybaku i smoku niemytym”). 

17. Zwycięzcy Konkursu wezmą udział w finale Konkursu, zaplanowanym na 26 października 

2016 roku, polegającym na zarybianiu rzeki Wisły narybkiem. Ponadto w zwycięskiej szkole 

zostanie przeprowadzona przez ichtiologa prelekcja na temat ryb, które żyją w Wiśle. Takie same 

prelekcje odbędą się w wyróżnionych szkołach.   

18. Transport ze zwycięskiej szkoły na miejsce zarybiania oraz z powrotem zapewni Organizator 

Konkursu.  

19. Zwycięska szkoła zostanie powiadomiona osobnym pismem/ e-mailem lub telefonicznie              
o miejscu i godzinie finału. 

20. Prace konkursowe przechodzą na własnośd Organizatorów, który zastrzega sobie prawo do 
opublikowania imion i nazwisk dzieci biorących udział w Konkursie.  

 

Prawa autorskie 

1. Autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac konkursowych przechodzą na Organizatora 
z chwilą zgłoszenia udziału pracy do Konkursu 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac we własnych 
materiałach promocyjnych. 

 

 
Postanowienie końcowe 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa jury Konkursu, 
2. Zapytania dotyczące Konkursu, można zgłaszad do przedstawiciela Organizatora Konkursu - 
Zbigniewa Szczepaoskiego – za pomocą poczty elektronicznej:zbigniew.szczepanski@pankarp.pl  albo 
telefonicznie 501046234. 
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