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Regulamin konkursu przyrodniczego dla dzieci z przedszkoli uczestniczących w 

kampanii informacyjno-edukacyjnej  

„Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza” 

Cele konkursu: 

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem 

tematyki dotyczącej obszaru LGD Mazurskie Morze, 

- uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska, 

- rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, 

- wspieranie działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze LGD Mazurskie 

Morze. 

1. Organizator: 

1.1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-

250 Orzysz, zwana dalej LGD MM. 

2. Założenia organizacyjne: 

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o treści zawarte w książce „Przyjaciele Pana 

Karpia z błękitnego jeziora” oraz materiały przygotowane przez LGD MM i materiały autorskie 

przygotowane przez nauczycieli. 

2.2 Uczestnikami konkursu są przedszkolaki z Przedszkoli zakwalifikowanych przez LGD MM do 

udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego 

Morza” 

2.3 W konkursie mogą wziąć udział dzieci w kategorii wiekowej 4-5 lat., 

2.4 Konkurs składa się z dwóch etapów: 

- kampania edukacyjna prowadzona w przedszkolu przez nauczyciela zakończona eliminacjami 

Przedszkolnymi i wyborem 15-osobowej reprezentacji przedszkola na finale w Orzyszu i 

wskazaniem w tej grupie 3-osobowej drużyny uczestniczącej w konkursie finałowym. Do 

przeprowadzenia eliminacji zastosowany zostanie tryb opracowany przez Przedszkole w 

uzgodnieniu z LGD MM.  

- finał powiatowy w siedzibie LGD MM w Orzyszu  

2.5. Zwycięzcy etapu eliminacji przedszkolnych są typowani przez Komisję powołaną przez 

Dyrektora Przedszkola. 
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2.6. W części finałowej 3-osobowe drużyny reprezentujące przedszkole odpowiadają na 3-5 pytań 

przygotowanych przez LGD MM. Komisja konkursowa w etapie finałowym powołana zostanie 

przez LGD MM. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu, terminy: 

3.1. Etap eliminacyjny przeprowadzony zostanie w Przedszkolu w terminie do 25 października 

2019 r. Wykaz osób (imię, nazwisko, wiek) zakwalifikowanych do etapu finałowego 

Przedszkole dostarczy do Biura LGD MM lub przekaże drogą elektroniczną na adres: 

biuro@lgd.mazurskiemorze.pl najpóźniej do 31 października 2019 r. 

3.2. Etap finałowy przeprowadzony zostanie do 30 listopada 2019 r. Dokładną datę 

przeprowadzenia etapu finałowego ustali LGD MM po uzgodnieniu z Przedszkolami. 

3.3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl. 

Dane laureatów mogą być wykorzystane we wszelkich działaniach marketingowych 

Organizatora, m.in. w publikacjach promocyjno-informacyjnych firmowanych przez LGD 

MM.  

4. Nagrody 

Zwycięzcy etapu eliminacyjnego na poziomie Przedszkola otrzymają drobne nagrody rzeczowe i 

dyplomy za udział w konkursie (30 szt.). Przedszkolaki reprezentujące przedszkole w finale 

otrzymają nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienie. Przyznane zostaną 4 nagrody rzeczowe dla 

Przedszkoli wg miejsc zdobytych przez reprezentantów w finale. 

5. Koszty 

Organizator pokrywa koszty:  

- wynagrodzenia jednego nauczyciela w Przedszkolu koordynującego udział w kampanii, 

- zakupu nagród i dyplomów, 

- zorganizowania finału z poczęstunkiem i dojazdu 15-osobowej reprezentacji na finał. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.lgd.mazurskiemorze.pl jak również w siedzibie Biura LGD MM. 

6.2. Przedszkole zgłaszając się do udziału w kampanii zapewnia spełnienie wymogu uzyskania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)” przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia 

konkursu oraz dalszego wykorzystania efektów konkursowych. 
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