
REGULAMIN 
XVIII edycji konkursu dla dzieci i młodzieży pod nazwą „MOJE TROFEUM LE ŚNE” 

 
1. Organizatorzy konkursu:  
• SKKT nr 25 przy ZS Nr 26 w Toruniu 
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera , Toruń 
• Komisja Ochrony Przyrody Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu 
• Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu 
• Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia 
 
2. Uczestnicy: 
a) W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież uczęszczająca  do szkół  
podstawowych i ponadpodstawowych, 
b)  konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych: 

• I- kategoria rodzinna-jest kategorią otwartą i zaliczają się do niej osoby od 3 roku życia do 100 lat i więcej 
• II- kategoria-uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
• III- kategoria-uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 
• IV- kategoria-uczniowie szkół ponadpodstawowych 

c)  w kategoriach: I-VIII prace powinny być wykonane indywidualnie,  
d) w kategorii rodzinnej -  grupowo (np. rodzice + przedszkolak, przedszkolak + rodzeństwo). 
 
3. Tematyka konkursu: 
Prace przestrzenne wyczarowane z suchych materiałów znalezionych podczas wycieczek do lasu (korzenie, gałęzie, szyszki, 
itp.) o wymiarach nie przekraczających 50 cm. Znalezione trofea mogą być dopracowane wg własnej wyobraźni i inwencji. 
Komisja konkursowa będzie zwracała uwagę  na wykorzystanie naturalnych dodatków. Za zastosowanie np.: sztucznych 
tworzyw, metali, widocznego kleju itp. lub przekroczenie wyznaczonych rozmiarów pracy będą odejmowane punkty. 
 
4. Warunki uczestnictwa: 
• Prace konkursowe należy składać w dniach od 21 do 25 października 2019 r. (od poniedziałku do piątku), w godzinach 
8.00 - 13.00 do Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu, ul. Fałata 88/90, 87 – 100 Toruń, portiernia szkoły z dopiskiem sala nr 18  
( II piętro). 
 
• Każdy uczestnik biorący udział w konkursie dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
wyłącznie konkursu i umieszczenie swojego wizerunku na stronach internetowych szkoły, oddziału PTTK czy na FB 
wypełnia formularz załączony do regulaminu i dołącza do pracy konkursowej lub przesyła scan podpisanego formularza  
na adres: trofeumlesne@interia.pl 

• Każda praca powinna zawierać WYRAŹNIE NAPISANE  następujące dane: 
- tytuł - nazwa dzieła - imię, nazwisko i wiek autora dzieła/proszę o dopisanie jeśli jest to praca rodzinna 
- nazwę i adres szkoły (jeśli istnieje w szkole SKKT to również jego nr) - imię, nazwisko opiekuna (nauczyciela) 
- kontaktowy nr telefonu 
Brak informacji lub nieodpowiednie przytwierdzenie karteczki z danymi do pracy może spowodować jej 
dyskwalifikacj ę z braku odpowiednich informacji. 

 
5. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród: 
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi  9 listopada 2019 (sobota) o godz. 11.00 w  Zespole Szkół Nr 26  
w Toruniu, ul. Fałata 88/90. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie o tym fakcie. 

 
6. Uwagi końcowe 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych oraz nieodebranych nagród. 

 
Organizatorzy konkursu: 

 Beata Janowska 
Ewa Gencza 

 


