
Regulamin Przyrodniczego Konkursu Plastycznego                                      

dla dzieci i młodzieży  

pt. „Moja Natura” 
 
 

Organizator 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

 

 

Cele konkursu: 
1. podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej i ekologicznej; 

2. upowszechnianie wiedzy na temat obszarów Natura 2000 i innych form ochrony 

przyrody; 

3. kształtowanie postaw pro-ekologicznych już od najmłodszych lat; 

4. umiejętność wyrażania przez dzieci i młodzież własnych spostrzeżeń i doświadczeń 

przyrodniczych w działalności plastycznej; 

5. kształtowanie u dzieci i młodzieży troski o zachowanie różnorodności biologicznej; 

6. uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu. 

 

Zasięg terytorialny:  
 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

Warunki uczestnictwa 
 

1. Wiek uczestników, technika i tematyka prac konkursowych 

 

I GRUPA WIEKOWA: przedszkola i klasy 0 

 Technika: dowolna technika plastyczna.  

 Temat: wybrane zwierzę chronione występujące na terenie  

woj. zachodniopomorskiego 

 

II GRUPA WIEKOWA: klasy 1-3 

III GRUPA WIEKOWA: klasy 4-6 

IV GRUPA WIEKOWA: klasy 7-8 

 Technika: dowolna technika plastyczna 

 Temat: wybrane gatunki ptaków występujące w obszarach Natura 2000 na terenie                       

woj. zachodniopomorskiego 

 

V GRUPA WIEKOWA: uczniowie szkół średnich, zawodowych 

 Technika: dowolna technika plastyczna 

 Temat: Natura 2000 na terenie  woj. zachodniopomorskiego.  

 

2. Prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą rozpatrywane). 

3. Format prac plastycznych kartka A3 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane). 



4. Każda placówka/opiekun indywidualny w województwie może nadesłać dowolną 

ilość prac z każdej kategorii wiekowej, przy założeniu, że każdy uczestnik może 

zgłosić tylko jedną pracę. 

5. Opis pracy. Każda praca konkursowa musi być oznaczona na odwrocie metryką 

zawierającą: imię i nazwisko, grupę wiekową, do której kwalifikuje się autor pracy, 

dokładny adres placówki/opiekuna indywidualnego zgłaszającej/ego pracę, numer 

telefonu, imię i nazwisko do osoby kontaktowej – nauczyciela/opiekuna 

indywidulanego oraz jego adres e-mail. Podane informacje należy wypełnić 

komputerowo lub pismem drukowanym.  

 

WZÓR METRYKI: 

 
Autor pracy: imię i nazwisko 
………………………………………………………………………………………………. 

Grupa wiekowa:  
………………………………………….. 

Placówka/ osoba indywidualna zgłaszająca pracę:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ul:  
…………………………………………………... 

Kod pocztowy: 
……………………... 

Miasto: 
………………………………………………………….. 

Nauczyciel/opiekun: imię i nazwisko 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres e-mail: 
…………………………………………………………………………………. 

nr telefonu: 
………………………………………………………. 

 

 

6. Do prac należy dołączyć deklarację rodziców/opiekunów prawnych dotyczącą 

zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu plastycznego,  

stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 

7. Prace należy dosłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie                                                  

do dnia 27 listopada 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 

Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu 

ul. Dworcowa 13 

78-520 Złocieniec. 

Z dopiskiem „konkurs plastyczny”  

8. W każdej kategorii zostaną ufundowane 3 nagrody główne. 

9. Nagrody konkursowe zakupiono ze środków: WFOŚiGW w Szczecinie. 

  

 

Uwagi organizacyjne 

1. Koszt przesyłki pokrywa placówka/opiekun zgłaszająca/y uczestnika/ów. 

2. Prace nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Prace nie będą zwracane. 

5. Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik, placówka lub osoba zgłaszająca 

uczestnika/ów. 

6. Nie będą uwzględniane reklamacje od decyzji komisji. 

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na stronie 

internetowej RDOŚ w Szczecinie http://szczecin.rdos.gov.pl/,  pocztą elektroniczną 

lub telefonicznie. 



8. Wręczenie nagród dla laureatów nadesłanych prac nastąpi w dniu 9 grudnia 2019 r. 

o godzinie 12
00 

w Siedzibie Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu, Regionalnej 

dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu. W przypadku zmiany 

informacja zostanie zamieszczona na stronie  RDOŚ w Szczecinie, a także będzie 

przesłana pocztą e-mailową. 

9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela przedstawiciel organizatora 

odpowiedzialny za przebieg i przeprowadzenie konkursu: Aleksandra Piotrowska,                                      

tel. 94-36-70-923; e-mail: aleksandra.piotrowska.szczecin@rdos.gov.pl 

10. Od decyzji komisji nie ma odwołania. 

11. Regulamin konkursu można również znaleźć na stronie www: 

http://szczecin.rdos.gov.pl/ 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów! 

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody! 
 

 

 

 

Organizatorzy 

 

mailto:aleksandra.piotrowska.szczecin@rdos.gov.pl

