
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ZOOchowuj 

się! Jesteś gościem w domu zwierząt”. Konkurs 

plastyczny TygoDnia Misji Ogrodów Zoologicznych 

i Akwariów”! 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejski Park i Ogród 

Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 

30-232 Kraków. 

Celem konkursu jest uświadomienie jak nie należy zachowywać się 

zwiedzając ogrody zoologiczne i co może stresować ich 

mieszkańców. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Wiek uczestników: uczniowie Szkół Podstawowych w trzech 

grupach wiekowych: 

1-3 klasa 

4-6 klasa 

7-8 klasa 

2. Dzieci mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą 

rodziców/opiekunów, dostarczając deklarację, która jest integralną 

częścią regulaminu. 



3. Zgłaszając pracę należy dołączyć podpisaną KLAUZULĘ 

INFORMACYJNĄ 

4. Dopuszcza się prace tylko indywidualne. 

5. Dopuszcza się do udziału prace wykonane dowolną techniką 

artystyczną w formacie A4 

6. Uczestnik konkursu może przekazać 1 pracę artystyczną. 

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie 

podlegają zwrotowi. 

8. Praca powinna zobrazować jeden z punktów regulaminów 

ogrodów Zoologicznych: 

        1. NIE dokarmiaj! 

2. NIE jeźdź na: rowerze, hulajnodze, desce, wrotkach, rolkach 

3. NIE wrzucaj niczego na wybiegi (np. monet) 

4. NIE płosz zwierząt 

5. NIE siadaj na barierkach  

6. NIE przechodź za ogrodzenia 

7. NIE schodź ze ścieżek zwiedzania / nie wchodź na zaplecza 

8. NIE rób zdjęć z fleszem/lampą błyskową 

9. NIE hałasuj 

10. NIE drażnij zwierząt 

11. NIE używaj dronów i zabawek zdalnie sterowanych 

12. NIE wchodź do zoo z psem/kotem 

13. NIE pukaj w szyby 

 



8. Prace muszą na odwrocie zawierać informacje: imię i nazwisko 

autora, wiek uczestnika, telefon kontaktowy, ponadto mogą 

zawierać tytuł i komentarz do pracy. 

9. Autor pracy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 

organizatorów konkursu wszystkich dostarczonych i nadesłanych 

prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu oraz 

promocji Zoo Kraków. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac 

konkursowych. 

11. Prace należy dostarczyć w terminie do 8 marca 2023. 

12. Prace na konkurs powinny być przesłane pocztą na adres: 

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków lub 

składane osobiście w dyżurce ochrony przy głównym wejściu do 

ZOO z dopiskiem konkurs plastyczny „ZOOchowuj się”!  

13. Zgłoszenie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że 

osoba nadsyłająca pracę nie narusza praw autorskich osób trzecich 

ani innych praw osób trzecich oraz, że prawa autorskie wykonawcy 

prac do tych utworów nie są ograniczone lub obciążone prawami 

osób trzecich. W przypadku naruszenia wszelkie konsekwencje i 

koszty ponosi zgłaszający.  



14. Autor pracy lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego autora 

pracy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich i 

dziecka/podopiecznego danych osobowych na potrzeby konkursu 

plastycznego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie 

danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ust. 

1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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)). 

15. Najciekawsze prace zostaną wybrane przez powołane na 

potrzeby konkursu jury i opublikowane na profilu facebook 

Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.  

16. Wybrane prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej i 

w mediach społecznościowych ZOO Kraków 

17. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2021 roku na profilu 

facebook ZOO Kraków. 

18. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się 

i akceptacją niniejszego regulaminu. 

19. Regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie 

internetowej zoo. 

20. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać osobiście w 

Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 



ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków 

tel: 12 425-35-51, 12 425-35-52 (wew. 61) 

 


