
      
 
 
 
 

 

 

 

Zasady konkursu rysunkowego Spring Alive „Obserwuję ptaki!” 

 

1. Organizatorem konkursu jest przez BirdLife International. 

2. Aby wziąć udział w konkursie, w dniu zgłoszenia należy mieć mniej niż 16 lat oraz w dniach od 1 

lutego do 21 czerwca 2020 r. zarejestrować swoje pierwsze obserwacje ptaków na stronie 

www.springalive.net. 

3. Uczestnicy muszą przesłać własnoręcznie wykonany rysunek lub obraz przedstawiający, w jaki 

sposób należy obserwować ptaki i przyrodę. Musi on być zgodny z wytycznymi zawartymi w ramach 

wiodącego tematu Spring Alive 2020: „Jak być dobrym obserwatorem ptaków?”. 

4. Czas trwania i data zgłoszenia: zgłoszenie i pracę należy przesyłać między 2 marca a 21 czerwca 

2020 r. 

5. Uczestnicy: 

Uczestnicy muszą: (1) zarejestrować swoje prace online na stronie www.springalive.net lub (2) 

przesłać je do odpowiedniego partnera międzynarodowego BirdLife w kraju, z którego pochodzą, z 

notatką: „Chciałabym/chciałbym wziąć udział w konkursie Spring Alive „Obserwuję ptaki!”. 

Potwierdzam, że zgłaszana praca została wykonana przeze mnie. Mam …. lat". Proszę podać swój 

wiek. Proszę podać także imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu uczestnika. 

Partnerzy międzynarodowi BirdLife przekażą otrzymane zgłoszenia do Międzynarodowego 

Koordynatora Spring Alive. 

6. Jeden uczestnik może przesłać tylko jeden rysunek/obraz. 

7. Zgłoszenie się  do udziału w konkursie oznacza, że uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich 

danych osobowych przez BirdLife International. 

8. Z konkursu wykluczeni są: pracownicy organizacji koordynujących kampanię Spring Alive oraz 

rodziny tych pracowników. 

9. Ocena: 

 Jury będzie się składać z: 

• Charlotte Klinting - koordynator programu Local Engagement and Empowerment, BirdLife 

International 



      
 
 
 
 

 

 

• Karolina Kalinowska – międzynarodowa koordynator Spring Alive 

• Shane Sparg - kierownik ds. partnerstwa w dziedzinie ochrony, Stichting BirdLife Europe 

• Wybrany personel biura HeidelbergCement. 

Decyzje jury są ostateczne i nie będzie prowadzona żadna korespondencja dotycząca decyzji jury. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do mianowania zastępców i / lub dodatkowych sędziów, jeżeli 

uznają to za konieczne. 

10. Nagrody: 

Kategoria wieku do 9 lat 

1. miejsce: plecak 

2 miejsce: kurtka polarowa 

3 miejsce: kubek termiczny 

Kategoria wieku 10–16: 

1. miejsce: plecak 

2 miejsce: kurtka polarowa 

3 miejsce: kubek termiczny 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastąpienia nagrody nagrodą o porównywalnej wartości i / 

lub zmiany nagród, jeśli uznają to za konieczne. 

11. Wyniki 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.springalive.net do dnia 31 lipca 2020 r. 

Zwycięzcy konkursu zostaną również poinformowani o swojej nagrodzie w osobnym mailu od 

odpowiednich partnerów międzynarodowych BirdLife. 

12. Prawa autorskie: 

Biorąc udział w tym konkursie, uczestnicy zgadzają się, że BirdLife International i jego krajowi 

partnerzy mają prawo publikować, w dowolnym formacie, prace przesłane na konkurs. 


