
 
Wstecz 

22 Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci 
Woda: Sk ąd się bierze woda? Woda jako źródło życia.  

 
Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci stanowi jedną z najbardziej inspirujących akcji 
dotyczących środowiska, organizowanych corocznie przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska (UNEP). Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1991 roku i do tej pory wzięły w niej udział 
ponad 3 miliony dzieci ze 150 państw. Prace konkursowe zainspirowały wiele osób z całego świata do 
spojrzenia na kwestię środowiska oczami dziecka. Głównym celem konkursu jest podniesienie 
świadomości dzieci na temat ochrony środowiska, a także zwiększenie ich aktywności w tej dziedzinie. 
Konkurs zachęca najmłodszych do zwrócenia uwagi na poszczególne aspekty otaczającego nas świata. 
Inspiruje ich do zastanowienia się jak ważną rolę w ich życiu pełni środowisko. Prace wykonane przez 
dzieci w dużej mierze odzwierciedlają ich nadzieje i obawy oraz postawę względem zagadnień związanych 
ze środowiskiem. 

Informacje ogólne 

Organizator 

Głównym organizatorem konkursu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska 
(UNEP). Współorganizatorami konkursu są japońska Fundacja na rzecz Globalnego Pokoju i Środowiska 
(Japan-based Foundation for Global Peace and Environment – FGPE), koncern Bayer oraz Nikon. 

Temat konkursu: „Woda: Sk ąd się bierze woda? Woda jako źródło życia” 

Wszystko, co możemy zdefiniować jako życie powstaje dzięki wodzie. Bez niej żadna roślina, zwierzę czy 
człowiek nie mogłyby istnieć. Dzięki wodzie rośliny rosną, a my możemy oddychać czystym powietrzem i 

Temat konkursu: „Woda: Skąd się bierze woda? Woda jako źródło życia”

Wiek uczestników: 6-14 lat

Technika prac: kredki, akwarele, flamastry, itp.

Termin nadsyłania prac: do 29 lutego 2013 r.



spożywać zdrową żywność. Bez wody żaden organizm na naszej planecie nie mógłby przetrwać. 

Oceany, rzeki, jeziora oraz inne zbiorniki wodne są domem dla niezliczonej liczby gatunków roślin i 
zwierząt. Woda wspomaga życie na wiele sposobów. Używamy jej w rolnictwie, produkcji oraz transporcie. 
Jako alternatywne źródło energii dostarcza prąd do naszych domów. Jednocześnie woda reguluje 
temperaturę Ziemi. 

Woda jest źródłem życia na Ziemi. Wszystkim nam jest niezbędna do życia i zajmuje aż 71% powierzchni 
Ziemi. Zanieczyszczenia wody mają bardzo negatywny wpływ na źródła wody pitnej, rzeki, jeziora oraz 
oceany na całym świecie. W konsekwencji cierpią ludzie oraz wszystkie inne organizmy zamieszkujące 
naszą planetę. 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 14 lat. Praca rysunkowa powinna 
przedstawiać, w jaki sposób dziecko postrzega środowisko. 

� Praca musi być wykonana w formacie A4 lub A3.  
� Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), płeć oraz 

adres zamieszkania wraz z numerem telefonu i adresem e-mail.  
� Technika pracy jest dowolna (kredki, akwarele, flamastry, itp.).  
� Prace nie mogą być jednocześnie zgłaszane do udziału w innych konkursach.  
� Prace nie mogą zawierać wizerunków znanych osobistości, nazw organizacji ani znaków 

towarowych.  
� Prace nie mogą zawierać żadnych słów ani opisów.  
� Akceptowane będą wyłącznie oryginały prac.  
� Każdy uczestnik konkursu może zgłosić więcej niż jedną pracę.  

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich pracy na rzecz 
organizatorów. Przesłane prace nie zostaną zwrócone autorom. Prace mogą zostać umieszczone na 
wystawach, stronach internetowych, plakatach i w publikacjach służących podnoszeniu świadomości dzieci 
na temat ochrony środowiska. Mogą też być wykorzystane do pozyskiwania funduszy na promowanie 
działań dzieci na rzecz środowiska. 

Nagrody 

I Miejsce: 2,000 dolarów.  Zwycięzca wraz z opiekunem zostaną również zaproszeni do udziału w 
Międzynarodowej Konferencji dla Dzieci dot. Środowiska „TUNZA”. Laureat otrzyma także tabliczkę 
pamiątkową wraz z certyfikatem. 

II Miejsce: 1,000 dolarów.  Zwycięzca wraz z opiekunem zostaną również zaproszeni do udziału w 
Międzynarodowej Konferencji dla Dzieci dot. Środowiska „TUNZA”. Laureat otrzyma także tabliczkę 
pamiątkową wraz z certyfikatem. 

III Miejsce: Dyplom dla 3 uczestników konkursu.  

IV Miejsce: Dyplom dla 10 uczestników konkursu.  

V Miejsce: Dyplom dla 35 uczestników konkursu.  

Laureaci regionalni:  Dla celów konkursu świat został podzielony na sześć regionów: Afrykę, Azję i 
Pacyfik, Azję Zachodnią, Europę, Amerykę Łacińską wraz z Wyspami Karaibskimi oraz Amerykę 
Północną. Z każdego regionu zostanie wyłoniony jeden laureat, który otrzyma nagrodę w wysokości 1,000 
dolarów. Zwycięzcy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do udziału w Międzynarodowej Konferencji dla 
Dzieci dot. Środowiska „TUNZA”. 



Międzynarodowa Konferencja dla Dzieci dot. Środowiska „TUNZA” 

Tunza w języku suahili oznacza „działaj z troską”. Międzynarodowa konferencja, która organizowana jest 
specjalnie dla dzieci, stanowi unikalną możliwość zaprezentowania przez uczestników swoich projektów 
związanych z ochroną środowiska. Jednocześnie podczas konferencji dzieci będą mogły wymienić się 
swoimi doświadczeniami związanymi z pracą na rzecz środowiska oraz bardziej aktywnie uczestniczyć w 
przyszłych projektach na rzecz ochrony naszej Planety. 

Data oraz miejsce konferencji zostaną ustalone w późniejszym terminie. Pełne koszty wycieczki (przelot, 
wyżywienie, zakwaterowanie) pokrywa organizator konkursu. 

Wybór laureatów 

Prace można zgłaszać do 29 lutego 2013 roku w genewskiej siedzibie UNEP. Laureaci zostaną wyłonieni 
na podstawie uczciwej i obiektywnej selekcji przeprowadzonej przez organizatorów.  

Lista laureatów regionalnych zostanie ogłoszona 22 kwietnia 2013 roku. 

Lista laureatów światowych zostanie ogłoszona 5 czerwca 2013 roku, w tym dniu obchodzony jest również 
Światowy Dzień Środowiska. 

Adres zgłaszania prac konkursowych dla uczestników z Europy 

UNEP Regional Office for Europe 
Ms. Josefine Ridderstrale, 
Communications Unit 
UNEP - Regional Office for Europe 
11-13 Chemin des Anémones 
CH-1219 Châtelaine-Genève 
Tel: +41 (0)22 917 8279 
Fax: +41 (0)22 797 3420 
e-mail: josefine.ridderstrale@unep.org  

Zobacz równie ż: 

UNEP Children and Youth:  
http://unep.org/tunza/children/Default.aspx 

22nd International Children’s Painting Competition on the Environment:  
http://unep.org/tunza/children/int_comp.aspx  

Competition Brochure: 
http://unep.org/tunza/children/documents/2012%20painting%20competition.pdf 


