
Regulamin konkursu „Przyroda wokół mnie V” 
 
 
1. Cele i tematyka konkursu 
 
Celem konkursu jest: 
 zachęcenie uczniów do artystycznego wyrażenia 

swoich emocji związanych z przyrodą woj. 
podlaskiego, 

 pokazanie różnorodności i sposobów ochrony 
przyrody w woj. podlaskim, 

 zachęcenie uczniów do kontaktów z przyrodą 
woj. podlaskiego. 

 
Tematyka konkursu nawiązuje do potrzeby ochrony 
przyrody na terenie województwa podlaskiego. Dzieci 
i młodzież poprzez prace plastyczne i fotografię 
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 uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych w województwie podlaskim. 
 
3. Technika i format prac 
 
Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze, 
techniką płaską – rysunek, wszystkie techniki 
malarskie, collage i inne. Nie powinny być rolowane 
i składane, a także podklejane passe-partout . 
Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie 
A3. Jeden uczeń może przesłać nie więcej niż 1 pracę 
plastyczną. 
 
Prace fotograficzne należy przesłać na płycie CD/DVD 
podpisanej nazwą szkoły. Jeden uczeń może przesłać 
nie więcej niż 3 fotografie. 
Prace fotograficzne powinny być wykonane w forma-
cie umożliwiającym wywołanie fotografii na papierze 
w formacie 20x30 cm. 
 
4. Opis pracy 
 
Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem 
maszynowym, lub drukowanym według wzoru: Imię 
i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki 
szkolnej. 
 
Podpisy należy umieszczać w prawym dolnym rogu, 
na odwrocie pracy. 
 
W przypadku fotografii opis należy umieścić w pliku 
tekstowym jednoznacznie identyfikującym pracę. 
 
5. Przebieg konkursu 
 
Prace należy przesłać do siedziby Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, (15-554 
Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23) w nieprzekra-

czalnym terminie do 30 września 2013 r. (decyduje 
data stempla pocztowego).  
 
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. 23 października 2013 r. o godz. 12.00 
odbędzie się finał i uroczyste wręczenie nagród 
(rowery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze 
multimedialne i inne). Koszty przyjazdu na finał 
konkursu szkoły lub uczniowie pokrywają sami. 
 
6. Czas trwania konkursu i ocena prac 
 
Konkurs trwa od 2 września do 23 października 
2013 r. Oceny prac w dwóch niezależnych 
kategoriach (prace plastyczne, fotografia) 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 
 
7. Odpowiedzialność 
 
W każdej szkole wytypowany będzie nauczyciel, który 
odpowiedzialny będzie za przedstawienie uczniom 
tematyki, celów, organizacji i regulaminu konkursu 
oraz informowanie ich o przebiegu konkursu. 
Nauczyciel odpowiedzialny będzie także za zebranie 
od uczniów i przesłanie prac konkursowych do RDOŚ 
w Białymstoku. Organizator nie zwraca prac 
biorących udział w konkursie - prace przechodzą na 
własność organizatora. 
 
8. Dodatkowe informacje 
 
Wszelkie informacje organizacyjne o konkursie, 
organizatorze, wynikach i nagrodach znajdują się na 
stronie internetowej: www.bialystok.rdos.gov.pl 
 
Autor i jego opiekunowie prawni w momencie 
zgłoszenia pracy plastycznej lub fotograficznej 
udzielają licencji niewyłącznej na wykorzystanie prac 
na potrzeby edycyjne RDOŚ w Białymstoku.  
 
9. Organizator i partnerzy 
 
Organizatorem konkursu jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
 
Patronat nad konkursem objął Podlaski Kurator 
Oświaty w Białymstoku.  
 
Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku. 


