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Regulamin konkursu „Przyroda wokół mnie VII” 
 
 
1. Organizator i partnerzy 
 
Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy 
Fabryczne 23, 15-554 Białystok tel. 85 740 69 81, e-
mail: biuro.bialystok@rdos.gov.pl Patronat honorowy 
nad konkursem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w 
Białymstoku. Projekt dofinansowany jest ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
2. 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 fotograficzne 
będą prezentować sposób w jaki odbierają przyrodę 
województwa podlaskiego i potrzebę jej ochrony 
w miejscach swojego zamieszkania oraz najbliższej 
okolicy. 
 
3. Uczestnictwo 
 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych w województwie podlaskim (za 
zgodą opiekuna prawnego). 
 
4. 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 w formie plików 
JPEG na płycie CD/DVD. Prace fotograficzne nie 
powinny przedstawiać wizerunku osób. Jeden uczeń 
może przesłać nie więcej niż 1 fotografię. 
 
Prace fotograficzne powinny być wykonane w forma-
cie umożliwiającym wywołanie fotografii na papierze 
w formacie 20x30 cm. 
 
 

5. 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. 
 
6. Przebieg konkursu 
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 
przekazanie do siedziby Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Białymstoku, (15-554 
Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23) w terminie od  
1 do 30 września 2015 r. (decyduje data stempla 
pocztowego):  
1) pracy konkursowej,  
2) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu (1 formularz 
dla wszystkich przesyłanych łącznie, w danym 
momencie, prac plastycznych i fotograficznych 
w klasie - wypełnia opiekun klasy), 
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 w specjalnej konkursowej galerii na stronie 
internetowej. Prace, które wpłyną po terminie 
zostaną odrzucone. Od decyzji Komisji nie ma 
odwołania. 
 
9 października 2015 r. po godz. 12.00 na stronie 
internetowej konkursu opublikowane zostaną 
wyniki konkursu. Opiekunowie klas, do których 
uczęszczają zwycięzcy uczniowie zostaną 
powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.  
 
16 października 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie 
się finał i uroczyste wręczenie nagród (rowery, 
aparaty fotograficzne, odtwarzacze multimedialne i 
inne). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Białymstoku nie pokrywa kosztów przyjazdu na 
finał konkursu. 
 
7. Ocena prac 
 
Oceny prac w dwóch niezależnych kategoriach (prace 
plastyczne, fotografia) dokona Komisja powołana 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
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Białymstoku. Komisja składać się będzie z 3-5 
członków. Komisja dokona selekcji prac, zapozna się  
z treścią wypowiedzi plastycznej lub fotograficznej, 
sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem 
konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.  
 
8. 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 (ani przedmiotu 
materialnego, w którym utrwalono prace) – 
przechodzą one na własność organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo zniszczenia prac 
konkursowych (oraz przedmiotów materialnych, w 
których utrwalono prace) po dacie 31 grudnia 2015 r. 
 
9. Dodatkowe informacje 
 
Wszelkie informacje organizacyjne o konkursie, 
organizatorze, wynikach i nagrodach znajdą 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 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 
Administratorem danych osobowych jest Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
Osobom udostępniającym swoje dane osobowe 
przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz ich 
poprawienia bądź żądania usunięcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niedopuszczalne jest zgłoszenie do konkursu prac, 
które zawierają treści sprzeczne z prawem, obraźliwe, 
wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami 
współżycia społecznego. 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.  
 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją 
niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
późniejszą publikację nadesłanej pracy oraz 
przeniesienie praw autorskich na Organizatora. 

 
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. 
- co do której uzna, iż zawiera treści sprzeczne z 
prawem, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi 
obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego 
wymagały okoliczności obiektywne.  
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