
 

Regulamin konkursu „Mali przyrodnicy” 
 
 
1. Cele i tematyka konkursu 
 
Celem konkursu jest: 
 zachęcenie dzieci w wieku 4-5 lat do 

artystycznego wyrażenia swoich emocji 
związanych z przyrodą woj. podlaskiego, poprzez 
wykonanie zbiorowej pracy plastycznej   
z wykorzystaniem materiałów takich jak: karton, 
folia, plastikowe butelki, nakrętki, gazety itp.  

 pokazanie różnorodności i sposobów ochrony 
przyrody w woj. podlaskim, 

 zachęcenie dzieci do kontaktów z przyrodą   
woj. podlaskiego. 

 
Tematyka konkursu nawiązuje do potrzeby ochrony 
przyrody na terenie województwa podlaskiego. Dzieci 
poprzez zbiorowe prace plastyczne będą 
prezentować sposób w jaki odbierają przyrodę 
województwa podlaskiego i potrzebę jej ochrony   
w miejscach swojego zamieszkania oraz najbliższej 
okolicy. 
 
2. Uczestnictwo 
 
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-5 
lat uczęszczające do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych  
miasta Białegostoku i okolic. 
 
3. Technika i format prac 
 
Prace plastyczne powinny być wykonane przez grupę 
dzieci z wykorzystaniem materiałów takich jak: 
karton, folia, plastikowe butelki, nakrętki, gazety itp. 
Format pracy plastycznej nie powinien przekraczać 
50 cm wysokości, 50 cm szerokości i 50 cm długości.  
Jedna grupa może przesłać nie więcej niż 1 pracę 
plastyczną. Z jednej placówki można przekazać kilka 
prac.  
 
4. Opis pracy 
 
Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem 
maszynowym, lub drukowanym według wzoru: 
nazwa grupy oraz nazwa i adres placówki 
przedszkolnej lub szkolnej, tytuł pracy.  
 
5. Przebieg konkursu 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 
przekazanie do siedziby Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Białymstoku,   
(15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23)   
w nieprzekraczalnym terminie od 20 maja do   
12 czerwca 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. 

  
Prace zostaną ocenione przez Komisję, a następnie 
wystawione w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz zaprezen-
towane na specjalnej konkursowej galerii na stronie 
internetowej. 16 czerwca 2015 r. po godz. 12.00 na 
stronie internetowej konkursu opublikowane 
zostaną wyniki konkursu. Opiekunowie 
zwycięskich grup zostaną powiadomieni 
telefonicznie o wynikach konkursu. 
 
6. Czas trwania konkursu i ocena prac 
 
Konkurs trwa od 23 kwietnia do 12 czerwca 2015 r. 
Oceny prac dokona komisja powołana przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Białymstoku. Komisja składać się będzie z 3-5 
członków. Komisja dokona selekcji prac, zapozna się 
z treścią wypowiedzi plastycznej, sprawdzi zgodność 
prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni 
technikę i jakość wykonania.  
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe   
w postaci zestawów edukacyjnych o tematyce 
przyrodniczej.  
 
7. Odpowiedzialność 
 
W każdym przedszkolu i grupie przedszkolnej przy 
szkole podstawowej wytypowany będzie nauczyciel, 
który odpowiedzialny będzie za przedstawienie 
dzieciom tematyki, celów, organizacji i regulaminu 
konkursu oraz informowanie ich o przebiegu 
konkursu. Nauczyciel odpowiedzialny będzie także za 
dostarczenie prac konkursowych do RDOŚ 
w Białymstoku. Po ogłoszeniu wyników konkursu 
Organizator na wniosek placówki przedszkolnej może 
zwrócić prace biorące udział w konkursie w terminie 
do 19 czerwca 2015 r. Organizator zastrzega sobie 
prawo zniszczenia prac konkursowych po dacie   
19 czerwca 2015 r. 
 
8. Dodatkowe informacje 
 
Wszelkie informacje organizacyjne o konkursie, 
organizatorze, wynikach i nagrodach znajdują się na 
stronie internetowej: www.bialystok.rdos.gov.pl 
 
Przetwarzanie danych osobowych uczestników 
Konkursu odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
 
Administratorem danych osobowych jest Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
  

http://www.bialystok.rdos.gov.pl/


 

Osobom udostępniającym swoje dane osobowe 
przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz ich 
poprawienia bądź żądania usunięcia. 
 
Prace konkursowe powinny zostać przygotowane   
z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych 
osób trzecich. 
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną 
odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku 
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu 
naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez 
Organizatora prac zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 
Organizatorowi przysługuje prawo do 
wykorzystywania nadesłanych prac wyłącznie   
w celach wyznaczonych zasadami Konkursu, w tym   
w celach związanych z promocją Konkursu oraz 
innych konkursów organizowanych przez 
Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny   
z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
9. Organizator i partnerzy 
 
Organizatorem konkursu jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
 
Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku. 


