
REGULAMIN 

Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych 

„Ptaki wokół nas – gdzie jest mój dom"  

§ 1 

Organizatorami konkursu jest Ogród Botaniczny i Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Nagrody są finansowane przez WFOŚiGW w Toruniu. 

§ 2 

Konkurs prowadzony jest w ramach programu „Ptaki wokół nas- przyroda częścią nas" 
 Celem konkursu jest: 

• kształtowanie i rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci, 
• prezentacja dorobku uczniów, 
• promowanie postaw twórczych, 
• inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. 
• zwrócenie uwagi na piękno otaczającego środowiska. 
• popularyzowanie obserwowania przyrody. 
• propagowanie właściwych postaw proekologicznych. 

§ 3 

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4 

przez ucznia.  Szkoła może nadesłać dowolną ilość prac, sugerujemy przeprowadzenie wstępnego, 
wewnątrzszkolnego konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 
Każda praca powinna być podpisana: 
- imieniem i nazwiskiem ucznia 
- klasą 
- numerem i adresem szkoły (czytelna pieczątka) 
- tytułem                                                                                                                                                                    
Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik niniejszego 
regulaminu.                                                                                                                                                                         

§ 4 

Konkurs rozpoczyna się 1 września 2012 i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 
Podzielony jest na dwie kategorie: 
-kat I- uczniowie  kl. I-III 
-kat II- uczniowie kl. IV-VI  
 

§ 5 
Klasyfikacja i sposób oceny: 
Ocenie podlegać będzie: 
- wartość merytoryczna, 
- zgodność z tematem, 
- oryginalność, 
 - estetyka wykonania, 
 - wartość artystyczna prezentowanych prac. 



 

Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatora 
 
 

§ 6 

 
Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych upływa w dniu 29.10.2012r. 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy na adres; 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Ogród Botaniczny, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, 

bądź osobiście do siedziby KNP, Ogród Botaniczny UKW ul.Niemcewicza 2 - domek przy stawie. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.11.2012r. Szkoły laureatów konkursu zostaną powiadomione 

pisemnie o terminie uroczystego wręczenia nagród. 

§ 7 

Nagrody: 
Zwycięzcy otrzymują: 

I miejsce - nagroda rzeczowa dla ucznia 

II miejsce - nagroda rzeczowa dla ucznia 

III miejsce - nagroda rzeczowa dla ucznia 

Dodatkowo jury konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień. Decyzje jury są 

ostateczne. Lista nagrodzonych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej po 

rozstrzygnięciu konkursu. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone po wręczeniu nagród. 

§ 8 

Ustalenia końcowe: 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i jego 

rozstrzygnięcia, zmiany sposobu podziału nagród, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej 

http://knp.ukw.edu.pl. 
Jednocześnie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w 

dalszych działaniach edukacyjno - informacyjnych, wystawienniczych i na stronie internetowej. 

 

http://knp.ukw.edu.pl/

