
REGULAMIN KONKURSU 
 

KROPLA WODY  - CAŁY MÓJ ŚWIAT 
(Konkurs  ekologiczno-plastyczno-literacki) 

 
organizowanego przez 

Filię nr 6  
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 

 „Książnica Karkonoska” 
ul. Wrocławska 71, 58-506 Jelenia Góra 

tel. 75 7521665 

e-mail: kk.jg.f6@wp.pl 

 

Cele i zadania: 

 

 zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, 

 uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska, 

 rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, uczenie poszanowania 

przyrody, wrażliwości na jej piękno, 

 kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym, 

 uświadamianie zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka 

 poznanie znaczenia wody dla rozwoju życia na Ziemi; 

 kształtowanie zachowań proekologicznych; 

 
 

1. Organizatorem projektu edukacyjnego „KROPLA WODY  - CAŁY MÓJ ŚWIAT”, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Filia nr 6  Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica 

Karkonoska”, reprezentowaną przez Elżbietę Leśniak i Barbarę Ziemlanowską. 

 

2.Czas trwania konkursu  :  1.05.2010 – 31.05.2010 r. 

 

3.Konkurs adresowany  jest do dzieci z szkół podstawowych (I-VI klasa). 

Dopuszcza się uczestnictwo dzieci przedszkolnych. 

 

4.Konkurs jest  inspirowany wierszami o tematyce ekologicznej :  Rzeczka – J.Tuwim, Rozmowa z  

kroplą wody – T.Fiutowska, Kiedy odkręcam kram – L.J.Kern.  

 

5.Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką prac na temat  wody, jej występowania, stanu 

skupienia, roli wody w przyrodzie i w życiu człowieka, jej ochrony i ekologicznego wykorzystania.  

 

6.Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w dowolnej formie (np. plakat, grafika, kolaż, rysunek itp.)  

wykonane  dowolną  techniką (np. rysowanie,  malowanie, wyklejanie, wydzierania, itp.). Format prac 

plastycznych - A4 (jednostronnie). 

 

7.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie, samodzielnie wykonane prace. 

 

8.Prace powinny być na odwrocie opatrzone hasłem (godłem), do prac powinna być załączona koperta 

opatrzona takim samym hasłem (godłem) z danymi o autorze: imię, nazwisko, wiek i numer telefonu, 

adres , adres mailowy (w przypadku uczniów nazwę szkoły i klasę).  

 



9.Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane 

 

10.Poprzez zgłoszenie prac plastycznych  do udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na : 

        - wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie 

        - przetwarzanie przez bibliotekę danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. 

nr 133 poz. 883)). 

        - opublikowanie na stronach internetowych Książnicy Karkonoskiej imienia i nazwiska uczestnika w 

przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. 

        - przekazanie  na rzecz biblioteki praw autorskich, w zakresie eksploatacji obejmujących: prawo do 

publikowania w druku i za pośrednictwem sieci Internet dla celów promocyjnych. 

 

11.Organizator nie zwraca otrzymanych prac. 

 

12.Prace można  doręczyć osobiście lub  przesłać w terminie do 31 maja 2010 roku (decyduje data 

stempla pocztowego) – z dopiskiem „WODA/F6” na adres: 

 

JCIiER „Książnica Karkonoska” 

       Filia nr 6 

             ul. Wrocławska 71 

       58-506 Jelenia Góra 

 

JCIiER „Książnica Karkonoska” 

       Filia nr 3 

       ul. Różyckiego 4 

       58-506 Jelenia Góra 

 

JCIiER „Książnica Karkonoska” 

       ul. Bankowa 27 

       58-506 Jelenia Góra – 1 piętro – hol. 

 

13.Wstępnej selekcji prac w zakresie spełnienia warunków regulaminu dokona Organizator. 

 

14.Prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez 

Organizatora. 

Decyzje jury podejmowane będą większością głosów. 

Prace oceniane będą : 

 w dwóch kategoriach wiekowych ( I- III kl., IV-VI kl.) 

 dzieci przedszkolne będą oceniane w grupie dzieci młodszych 

 prace oceniane będą pod względem oryginalności spojrzenia na otaczające środowisko, 

umiejętności podpatrywania przyrody, kompozycji tematycznej, walorów plastycznych 

 Jury wyłoni 6 zwycięskich prac (po trzy z  każdej kategorii wiekowej). 

 

15.Nagrody: 

        - dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody w każdej kategorii wiekowej. 

 

Fundatorem nagród jest Wojewódzka Fundacja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu Oddział Jelenia Góra. 

 

16.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną: 15.06.2010 w Internecie. 

Wszyscy laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail’a. 

 

17.Rozdanie nagród nastąpi dnia 18.06.2010 r. w Filii nr 6 przy ul. Wrocławskiej 71 w Jeleniej Górze. 

 



18.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w 

celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych 

wydawnictwach) 

 

19.Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie. Będzie istniała również możliwość 

wypożyczenia prac przez instytucje kulturalne, które zechcą zorganizować wystawę w swojej siedzibie. 

 

20.Niniejszy regulamin jest dostępny  w Filii nr 6 i innych agendach  

Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej  „Książnica Karkonoska” 

oraz  na stronie internetowej :  biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

 

Informację na temat konkursu można uzyskać :  kk.jg.f6@wp.pl lub tel. 75 7521665 
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„KIEDY ODKRĘCAM KRAN”  
 
To nie są wcale dowcipy dziecięce, 
Choć na to wyglądać może. 
Kiedy odkręcam kran w swej łazience, 
To wiecie, co robię? 
Napełniam Bałtyckie Morze. 
Myślicie, że to rzecz niemożliwa? 
A jednak... 
Z kranu woda do wanny spływa, 
Z wanny przez odpływ w dół pomyka 
Do płynącego przy domu strumyka, 
Ten strumyk mrucząc gadu- gadu 
Wpada z tą wodą do Popradu, 
Poprad w pobliżu obu Sączy 
Z Dunajcem się spienionym łączy, 
Dunajec zaś gna wprost do Wisły, 
Wściekły, jak gdyby gzy go gryzły, 
A Wisła wielka, 
Dumna, pańska, 
Płynie prościutko już do Gdańska, 
Płynie wśród lasów, łąk, i łanów- 
A w niej ta woda z mego kranu. 
Słuchając mew nadmorskich krzyku 
Razem wpadając do Bałtyku. 
Więcej już nic nie powiem Wam, 
Albowiem lecę zakręcić kran. 
Inaczej może być trochę kłopotów, 
Bo Bałtyk jeszcze wylać gotów. 
 
                           LUDWIK JERZY KERN 

 
„ROZMOWA Z KROPLĄ WODY” [fragment]  
  

-         Skąd przychodzisz kropelko? 
-         Z rzeki. 
-         Oj, to nie jesteś czysta, 
bo do rzeki wpływają ścieki. 
-         W gości brudna nie przychodzę 
-         Piorą mnie do czysta w drodze. 
-         Jaką odbywasz drogę? 
-         Przez różne sitka, filtry i rury,  
płynę coraz bardziej czysta o dziwo, do góry. 

 
                              TERESA FIUTOWSKA 

 



 
 
„WODA”  
 
Jestem kropelką wody, mogę być małą łzą 
i wielkim mogę być morzem. 
To ja wypełniam rzeki, 
to mnie odnajdziesz w jeziorze. 
W deszczu, śniegu w źródłach 
i w kryształowym lodzie. 
Tyle tajemnic ukrywam w sobie, 
swą cierpliwością nawet skały 
rozsadzić mogę - lepiej niż dynamit. 
Moja siła porusza elektrownie. 
Moje ciepło ogrzewa domy. 
Choć jestem tylko kropelką wody. 
 
                                   /zbiór własny/ 

 
„RZECZKA”  
 
Płynie, wije się rzeczka, 
Jak błyszcząca wstążeczka. 
Tu się srebrzy, tam ginie, 
A tam znowu wypłynie. 
Woda w rzece przejrzysta, 
Zimna, bystra i czysta, 
Biegnąc mruczy i szumi, 
Ale kto ją zrozumie? 
Tylko kamień i ryba 
Znają mowę tę chyba, 
Ale one, jak wiecie, 
Znane milczki na świecie. 
 
                          JULIAN TUWIM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


