
REGULAMIN KONKURSU 

 „Po czym poznać…- zwierzęta w swoim żywiole ”. 
 
 

INFORMACJE O KONKURSIE:  

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas I –III z terenu województwa śląskiego. 

Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką pracy w formie plakatu (format A3 lub A4) prezentującego 

„zwierzęta w swoim żywiole ”. Praca powinna przedstawiać wybrane zwierzę (żyjące na terenie parków 

krajobrazowych województwa śląskiego) w charakterystycznych dla siebie warunkach, zachowaniu i cechach 

wyglądu.  

 

1. Organizator:           Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

 

2. Cele konkursu:  

 Utrwalenie i pogłębienie wiedzy w zakresie wiadomości na temat leśnej fauny; 

 Rozbudzenie ciekawości uczestników konkursu tematem przyrody; 

 Edukacja ekologiczna w zakresie bioróżnorodności oraz krajobrazu; 

 Możliwość bliższego poznania wybranego gatunku zwierzęcia poprzez poszukiwanie informacji o jego 

cechach charakterystycznych; 

 Nauka wykorzystania technik plastycznych w celu przedstawienia tematyki przyrodniczej. 

3. Warunki uczestnictwa: 

a. Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Kalina, 

Rudy, Smoleń lub Żywiec) w terminie do 26 października 2015 r. (adresy dostępne na stronie internetowej: 

zpk.com.pl); 

b. Każda praca powinna zawierać czytelny opis: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora, adres szkoły (ulica, nr 

budynku, kod pocztowy, telefon kontaktowy, e-mail), imię i nazwisko opiekuna merytorycznego*; prace bez podpisu 

lub nieczytelnie podpisane nie będą brane pod uwagę trakcie oceny; 

c. Liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna (oceniane będą tylko prace indywidualne; prace grupowe 

nie zostaną dopuszczone do konkursu). Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

 

4. Kryteria oceny pracy: pomysłowość, kreatywność, staranność wykonania pracy, wrażenia ogólne, zgodność  

z regulaminem. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny 

uczestników. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania do bezpłatnej 

reprodukcji**. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (informacja  

o laureatach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ). 

7. Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy  

i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala organizator).  

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu. 

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą państwo uzyskać: 

w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie ul. Lompy 6, 42- 284 Herby 

w Dziale Edukacji Ekologicznej: tel. 34 357 49 02 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*jeśli dotyczy 
** organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych 


