
 
               III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem                                                          

„Przyroda wokół nas” 
               hasło tegoroczne konkursu „Ziemia –żyjąca planeta” 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

       Tegoroczny III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Przyroda wokół nas” organizowany jest z okazji 

obchodzonych w kwietniu Dni Ziemi. Adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum z terenu Powiatu Świdnickiego.  

 

Cele konkursu: 

 

 rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia, 
 kształtowanie poczucia piękna i zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody,  
 promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Mełgiew i Powiatu Świdnickiego, 

 kształtowanie postaw proekologicznych, 

 rozwijanie zainteresowań oraz zdolności twórczych dzieci i młodzieży, 

 

Organizatorzy: 

 Międzyszkolne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej  w Krzesimowie                           

 Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie 

 Oddział Powiatowy LOP w Świdniku z siedzibą w Krzesimowie 

Sponsorzy nagród: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie; 

  Urząd Gminy w Mełgwi 

  Starostwo Powiatowe w Świdniku 

 

Kategorie wiekowe i  tematyka konkursów: 

 

1. Konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich z grup przedszkolnych oraz klas „0” szkół podstawowych  

pod hasłem „Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat”. 

2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod hasłem „Ziemia naszym domem”. 

3. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pod hasłem „Żyj ekologicznie”. 

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie kodeksu/dekalogu ekologicznego, zawierającego 

minimum 10 haseł zachęcających do ochrony przyrody i życia codziennego w zgodzie z naturą.                                         

Format prac od A3 do B1, prace zbiorowe – zespoły dwuosobowe. 

4. Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI pod hasłem „Piszemy listy do Ziemi”. Treść listu powinna 

zachęcać młodych ludzi do podejmowania działań proekologicznych w swoim domu, na terenie swojej 

miejscowości lub gminy. Długość tekstu minimum połowa strony A4. 

5. Konkurs plastyczny dla klas I- III gimnazjum pod hasłem „Ziemia –żyjąca planeta”- plakat. 

6. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum pod 

hasłem „Przyroda Powiatu Świdnickiego”- kategorie:                                                                                                   

kat I – „punkt widokowy”, kat II –„osobliwości przyrodnicze”. 



Wymagania dodatkowe dotyczące prac konkursowych: 

 

Konkursy plastyczne: 
       Format prac A4 lub A3 (konkurs 1,2) oraz A3 lub B1 (konkurs 3 i 5), technika dowolna, prace 

indywidualne, maksymalnie 10 prac z  jednej szkoły w danej kategorii tematycznej, przy czym jeden 

uczeń może wykonać tylko jedną pracę. Każda praca powinna być starannie oprawiona i podpisana na 

odwrocie.  Opis powinien zawierać: temat konkursu, imię i nazwisko autora, klasa/wiek, szkoła, imię i 

nazwisko opiekuna. Do każdej pracy powinna być załączona karta zgłoszenia podpisana przez opiekuna 

lub dyrektora szkoły. 

 

Konkurs fotograficzny 

 

Format zdjęć 15x21cm lub większe. Z jednej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej może być 

przysłanych na konkurs nie więcej niż 10 zdjęć, przy czym jeden uczeń może przesłać najwyżej trzy 

fotografie. Każde zdjęcie powinno być opisane na odwrocie. Opis powinien zawierać: temat konkursu, 

miejsce, gdzie zdjęcie zostało wykonane, imię i nazwisko autora, klasa/wiek, szkoła, imię i nazwisko 

opiekuna. Do zdjęć powinna być dołączona karta zgłoszenia podpisana przez opiekuna lub dyrektora 

szkoły. Autorzy nagrodzonych fotografii zobowiązani są do udostępnienia kopii oryginału nośnika, z 

którego wykonana została odbitka (publikacja na stronach internetowych za zgodą autora). 

 

Termin nadsyłania prac: 

 

Prace należy składać osobiście w siedzibie organizatora lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa                                   

w Krzesimowie, Krzesimów 116, 21-007 Mełgiew, (telefon szkoły: 81 46-70-680). Termin 

przyjmowania prac: 

 prace plastyczne i literackie  do 18 kwietnia (poniedziałek) 2016r.  

 zdjęcia na konkurs fotograficzny do 13 maja (piątek) 2016r. 

 

Ocena prac: 

     Prace plastyczne i literackie ocenione zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora 

w dniu 19.04.2016r. Konkurs fotograficzny –ocena w terminie 15-20 maja 2016r.  

Podsumowanie konkursu: 

       Podsumowanie konkursów plastycznych i lieterackiego oraz wystawa prac konkursowych  odbędzie się 

21 kwietnia 2016r. podczas Gminnych Obchodów Dni Ziemi, które odbędą się w Szkole 

Podstawowej w Krzesimowie lub innym miejscu wskazanym przez organizatora. Podsumowanie 

konkursu fotograficznego odbędzie się podczas VI Wiosennych Spotkań Ekologicznych, które 

odbędą się pod koniec maja. Informacje o wynikach oraz o terminie i miejscu podsumowania konkursu 

przekażemy telefonicznie lub prześlemy pocztą internetową. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krzesimowie http://www.sp-krzesimow.pl, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Mełgiew http://www.melgiew.pl. oraz na stronie Starostwa Powiatu 

Świdnickiego 

Informacje dodatkowe: 

Uczestnik konkursu oraz jego prawny opiekun/rodzic, poprzez fakt przystąpienia do konkursu, wyraża 

akceptację jego Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych 

uczestnika konkursu dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, 

poz. 926). Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na 

bezpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie w/w prac w celach związanych z organizacją konkursu, w 

tym do publikacji prac/zdjęć na stronach internetowych Organizatora i sponsorów konkursu.  

Koordynator MCEE- Zofia Talarek           

http://www.sp-krzesimow.pl/
http://www.melgiew.pl/


 KARTA ZGŁOSZENIA 

                     III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem                                                                                                                       

„Przyroda wokół nas” 
 

Szkoła 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Email nauczyciela/szkoły 

……………………………………………………………………………………………………

……… 

Telefon kontaktowy 

……………………………………………………………………………………………………

……………… 

Tytuł konkursu -

……………………………………………………………………………………………………

…………………… 

LP. Imię i nazwisko Tytuł pracy Nazwisko 

nauczyciela 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Oświadczam/y, że rodzice /opiekunowie dziecka wyrazili zgodę na udział dziecka w konkursie, 

zapoznali się z Regulaminem konkursu oraz akceptują jego postanowienia, w szczególności 

wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu dla 

potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).   

                                                                                          

                          

                                                                                                     

………………………………… 

                                                                                                                  podpis osoby zgłaszającej 


