
 

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„PTAKI NASZYCH DRZEW” 
 

 

 

 

Cel konkursu: 

 kształtowanie właściwej postawy i świadomości ekologicznej; 

 podniesienie poziomu wiedzy, świadomości i wrażliwości przyrodniczej wśród uczniów 

i uczennic; 

 promocja przyrody jako tematu atrakcyjnego społecznie, wartego zainteresowania 

i zaangażowania; 

 promocja wartości, jaką niesie ze sobą przyroda i jej ochrona; 

 stworzenie warunków dla rozwoju osobistego i integracji społecznej, skoncentrowanych wokół 

idei ochrony przyrody i bioróżnorodności; 

 poznanie gatunków ptaków żyjących w naszym regionie; 

 uchwycenie piękna przyrody; 

 upowszechnianie wiedzy na temat ptaków, ich życia. 

 

1. Przedmiot konkursu:  

Przygotowanie pracy plastycznych na kartkach w formacie A3. 

2. Czas trwania konkursu do: 20.04.2017 r. 

3. Organizator konkursu: Gmina Szczytno pod patronatem Wójta Gmina Szczytno. 

4. Konkurs prowadzony przez Gminę Szczytno pod patronatem Wójta Gminę Szczytno na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Szczytno www.ug.szczytno.pl. 

5. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV i V szkół podstawowych z terenu gminy 

Szczytno. Każdą szkołę reprezentuje maksymalnie 5 uczniów/uczennic. 

6. Uczniowie i uczennice klas IV i V przygotowują pracę plastyczną, na kartce w formacie A3, 

o tematyce związanej z ptakami żyjącymi na drzewach na terenie gminy Szczytno. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby 

plakatowe, wycinanki, wyklejanki itp.). 

9. Każda praca musi zawierać metryczkę: nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia/uczennicy. 

10. Do 12.04.2017 r. należy złożyć zgłoszenie w siedzibie organizatora, ul. Łomżyńska 3, 12-100 

Szczytno. Formularz zgłoszenia do konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl. 

11. Termin dostarczenia prac upływa w dniu 20.04.2017 r. o godzinie 11:00. 

12. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i ogłosi zwycięzców konkursu w dniu 21.04.2017r. 

13. Kryteria oceny prac: Ocenie przez komisję konkursową, podlegać będą głównie takie elementy, 

jak: zgodność z tematem, staranność i dokładność wykonania, pomysłowość i oryginalność oraz 

walory estetyczne. 

14. Nagrodami w konkursie będą dyplomy i nagrody rzeczowe. 

15. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny. 

16. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na wszelkich polach eksploatacji. 

17. Dostarczenie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez 

uczestników. 

18. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu ze strony Gminy Szczytno jest Referat 

Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 104, numer telefonu: 

86 623 25 95. 


