
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „DZIECIAKI KOCHAJĄ 

ZWIERZAKI”. 

 

Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku w 

ramach realizacji projektu pn:” Dzieciaki kochają zwierzaki” dofinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

1. Celem konkursu jest podniesienie świadomości  ekologicznej młodych autorów poprzez 

zachęcenie dzieci do pisania własnej twórczości literackiej. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych.  

3. Praca biorąca udział w konkursie jest pracą zbiorową klasy. 

4. Każdy nauczyciel może zgłosić do konkursu tylko jedną klasę. 

5. Każda klasa biorąca udział w konkursie może napisać i złożyć tylko jedną pracę. 

6. Gatunek literacki: wiersz. 

7. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, napisaną w języku polskim, wcześniej 

niepublikowaną i nienagradzaną i w konkursach literackich. 

8. Wiersz zgłoszony do konkursu powinien się składać  z 4 strof zawierających  4 wersy.  Nie 

ma limitu znaków. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 

punktów. 

9. Tematem prac konkursowych są: zwierzęta prawnie chronione występujące na terenie 

województwa podlaskiego. 

10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie do siedziby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku,  ( ul. Dojlidy Fabryczne 23,  15-554 Białystok)  w 

nieprzekraczalnym terminie od 18 maja do 22 maja 2015 r.: 

1)   pracy konkursowej, 

2)   formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, 

3) oświadczeń opiekunów prawnych, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu. 

11. Prace które wpłyną po terminie, lub bez wymaganych załączników opisanych w pkt. 10 

zostaną odrzucone.  

12. Kryteria oceny pracy: 

1) poprawność stylistyczna i językowa, 

2) poziom literacki pracy, 

3) samodzielność i oryginalność 

 

 



 

13. Nagrody: 

1) Laureatom konkursu za zajęcie miejsca I-III oraz klasie której praca zostanie 

wyróżniona przewidziane zostały nagrody w formie zestawów edukacyjnych oraz 

dyplomy. 

2) Zwycięscy I miejsca zaproszeni zostaną na lekcję edukacyjną w plenerze 

zorganizowaną przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Białymstoku. 

3) Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną opublikowane w galerii prac na 

stronie Organizatora konkursu. 

14. Konkurs trwa od 23  kwietnia do 22 maja 2015r. Oceny prac dokona komisja powołana 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Komisja składać się 

będzie z 3-5 członków. 

15. Wyłonienie laureatów Konkursu Komisja podejmie decyzją większości głosów. 

16. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

17.Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie Organizatora konkursu 

www.bialystok.rdos.gov.pl w dniu 25 maja 2015r. 

18. Od decyzji Komisji nie ma odwołania. 

19. Wszelkie informacje organizacyjne o konkursie, organizatorze, wynikach i nagrodach 

znajdują się na stronie internetowej: www.bialystok.rdos.gov.pl 

20. Postanowienia końcowe: 

1) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację 

nadesłanej pracy. 

2) Organizatorowi przysługuje prawo do odrzucenia pracy, co do której poweźmie 

uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw 

autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich. 

3) Niedopuszczalne jest zgłoszenie do konkursu prac, które zawierają treści sprzeczne z 

prawem, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami 

współżycia społecznego. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, 

jeżeli 

będą tego wymagały okoliczności obiektywne.  

5) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 


