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REGULAMIN KONKURSU "CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO - INTEGRACJA" 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu „Człowiek dla Natury; Natura dla człowieka. 

Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” prowadzonego przez 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 

3.  Przedmiotem  konkursu  jest  stworzenie  pracy  tematycznej  dotyczącej  integracji  pomiędzy 

człowiekiem a środowiskiem na terenach obszarów Natura 2000. 

 

4.  Celem  konkursu  jest  zwrócenie  uwagi  na  środowisko  przyrodnicze  przez  najmłodszą  grupę 

społeczności obszarów Natura 2000 w sposób niecodzienny, pokazania, iż obszary chronione 

stanowią nie tylko cenne walory przyrodnicze, ale również dobra społeczne, za które 

współodpowiedzialni  są wszyscy jego użytkownicy. 

 

4. Cele szczegółowe konkursu dotyczą:  

 zwiększenia  świadomości  w  zakresie  ochrony  środowiska  i  efektywnego  wykorzystania  

jego zasobów wśród najmłodszej społeczności obszarów chronionych; 

 rozwinięcia poczucia odpowiedzialności za środowisko, w tym współuczestnictwa w jego 

ochronie; 

 kształtowania wrażliwości estetycznej na piękno krajobrazu; 

 kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz właściwego stosunku do 

środowiska. 

5. Konkurs realizowany będzie w dwóch edycjach: 

 

a) Edycja I  15.05.2018 - 30.10.2018:  

● 15.05.2018 - 15.07.2018  termin nadsyłania prac konkursowych,  

● I połowa września 2018  rozstrzygnięcie konkursu; wyłonienie trzech laureatów w każdej kategorii, 

● I połowa października 2018 Jesienna Szkoła Przyrodników dla uczniów klas, w których wyłoniono 

laureatów; wręczenie nagród; 

 

b) Edycja II  15.01.2019 - 30.06.2019:  

● 15.01.2019 - 30.04.2019  termin nadsyłania prac konkursowych,  

● I połowa maja 2019  rozstrzygnięcie konkursu; wyłonienie trzech laureatów w każdej kategorii  

● II połowa czerwca 2019 Letnia Szkoła Przyrodników dla uczniów klas, w których wyłoniono 

laureatów; wręczenie nagród. 
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II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  szkół  podstawowych  klas  IV - VI  zamieszkujących  lub 

uczących się na obszarach objętych ochroną Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego. 

 

2. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać instytucje oświatowe. 

 

3.  Przedmiotem  konkursu  jest  stworzenie  pracy  tematycznej  przedstawiającej  tematykę  

dotyczącą ochrony  środowiska,  efektywnego  wykorzystania  jego  zasobów,  poczucia  

odpowiedzialności  za środowisko, współuczestnictwa w ochronie środowiska, świadomości 

ekologicznej itd. 

 

4. Prace tematyczne zgłaszane mogą być w dwóch kategoriach tematycznych: 

a) plastycznej (plakat, komiks itd.) 

b) literackiej (opowiadanie, wiersz itd.) 

 

5. Formy zgłaszanych prac: 

a) plastycznych prace  wyłącznie  w  formacie  A3,  wykonane  indywidualnie,  samodzielnie, dowolną 

techniką; 

b) literackich prace do 2 stron A4  przygotowanych w formie wydruku komputerowego   

o parametrach : czcionka Times New Roman, 12, interlinia 2.0. 

 

6. Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu jedną pracę. 

 

7.  Ocenie  podlegać  będzie:  samodzielność  wykonania,  ujęcie  tematu,  nakład  pracy,  technika   

i estetyka wykonania (w przypadku prac plastycznych). 

 

8. Informacje o autorze (nazwisko, imię oraz klasę wykonawcy projektu, nazwę instytucji zgłaszającej 

i jej adres, nazwisko i imię opiekuna) proszę: 

 

a) w przypadku prac plastycznych  podać na odwrocie pracy; 

b) w przypadku prac literackich  dopisać na ostatniej stronie pracy u dołu strony. 

 

9.  Wraz  z  pracami  należy  przesłać  zbiorczo wypełniony  formularz  zgłoszeniowy  przez  

zgłaszającą.  

 

10. Prace i zgłoszenia należy przesyłać: 

a) do 15.07.2018 r.  w przypadku udziału w pierwszej Edycji konkursu; 

b) do 30.04. 2019 r.  w przypadku udziału w drugiej Edycji konkursu; 
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na  adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział  Inżynierii  Kształtowania  Środowiska  

       i  Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej, ul. Grunwaldzka 55,  50-357.  

         Z dopiskiem: KONKURS "CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO - INTEGRACJA" 

 

11.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  projektu  oraz  podane  do  

informacji instytucji zgłaszających drogą mailową do dnia: 

 

a) 15 września 2018 r.  w przypadku Edycji I; 

b) 15 maja 2019 r.  w przypadku Edycji II. 

 

12.  Oceny  prac  dokona  specjalna  komisja  składająca  się  z  praktyków  w  dziedzinie  edukacji 

ekologicznej, plastyka oraz autora prac literackich. 

 

13.  Laureaci  konkursu  otrzymają  dyplomy  imienne  oraz  nagrody  rzeczowe  (tablety),  które  

zostaną przekazane  osobiście  podczas  cyklu  warsztatów  organizowanych  w  ramach  Szkół  

Przyrodników obejmujących wszystkich uczniów klasy laureata konkursu. 

 

14. Przewiduje się wyłonienie trzech laureatów w każdej kategorii tematycznej. 

 

15. Warsztatami objęci zostaną zatem (wg pkt 14) uczniowie 6 klas szkół podstawowych w każdej 

edycji 

 

16.  Z  chwilą  nadesłania  prac  na  konkurs  prawa  majątkowe  oraz  własność  prac  przechodzą na 

organizatora. 

 

17. Poprzez fakt nadesłania zgłoszenia opiekunowie wyrażają zgodę na przechowywanie  

i przetwarzanie na potrzeby konkursu danych osobowych ich i uczestników konkursu oraz na podanie 

do publicznej wiadomości ich imion i nazwisk w przypadku wygranej. 

 

18.  Przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  konkursu  i  opiekunów  odbywa  się  zgodnie   

z o ochronie danych osobowych. 

 

19. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje organizator konkursu. 

 

 

 
 
 

    


