
X EDYCJA KONKURSU „SPOTKANIA Z PRZYRODĄ  

IM. JERZEGO OSTASZEWSKIEGO” 

 

ORGANIZATOR:  Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych  

Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Podlaskim 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§1. Cele Konkursu 

1. Promocja walorów Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. 

2. Rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy o 

otaczającym nas świecie przyrody oraz kształtowanie postawy szacunku do niego. 

3. Rozwijanie zdolności plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej. 

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół, leżących na terenie gmin wchodzących 

w skład Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” i jego otuliny 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej 

Temat pracy: „Letni las”  

Praca plastyczna formatu A4, wykonana z wykorzystaniem pasteli olejnych. 

 

II kategoria – uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej 

Temat pracy: „Nadbużańska łąka” 

Praca plastyczna formatu A3, wykonana z wykorzystaniem pasteli suchych. 

 

III kategoria – uczniowie kl. VII-VIII i III gimnazjalnej 

Temat pracy: „Świat owadów” 

Praca plastyczna formatu A4, na usztywnionym podkładzie (tektura, dykta) wykonana 

farbami. 

 



§3. Prace konkursowe 

1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową, praca musi być wykonana osobiście 

przez uczestnika konkursu 

2. Prace do nas dostarczane należy wyłonić na drodze szkolnego konkursu, tak by szkoła  

dostarczyła max 5 prac z danej kategorii wiekowej. 

3.  Prace należy podpisać na załączonym druku i trwale go przymocować na odwrocie. 

4. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz oświadczeniem rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

5. Prace nie spełniające tych warunków nie będą poddane ocenie Komisji Konkursowej. 

§4. Termin i miejsce składania prac 

1. Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do biura Ośrodka 

Zamiejscowego w Janowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 10, 21-505 Janów Podlaskim 

2. Termin składania prac upływa 31 maja 2019 r.  

§5. Ocena prac 

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny 

prac oraz wyboru prac nagrodzonych oraz wyróżnionych.  

§6. Nagrody konkursowe 

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody wręczone 

zostaną w pierwszym tygodniu czerwca 2019r, o dokładnym terminie i miejscu poinformujemy 

w stosownym czasie. 

§7. Rozstrzygnięcie Konkursu 

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na witrynie internetowej Organizatora oraz przesłane 

do szkół, z których uczniowie wezmą udział w konkursie.  

§8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych  

i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć  

o charakterze promocyjnym i artystycznym. 

2. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem. 


