Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno- przyrodniczego
pn. „CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE…” – WALORY PRZYRODNICZE
ZIEMI SIEDLECKIEJ
I Organizator konkursu
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne jest:
Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
II Cel konkursu:
Celem konkursu jest:
1. Promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży
szkolnej.
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania przyrody i zachodzącej w niej zjawisk oraz
uwrażliwienie na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodnością.
3. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
4. Kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
5. Kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych.
6. Odkrycie i wspieranie talentów fotografii przyrodniczej oraz możliwości twórczych
dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki.
7. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania gatunków chronionych.
8. kształtowanie umiejętności skutecznego promowania swojej okolicy.
III Zasady konkursu
1. Przedmiot, tematyka i uczestnicy konkursu
a) Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie prac plastycznych i
fotograficznych. Wyklucza się współautorstwo. Do konkursu mogą zostać
zgłoszone fotografie i prace plastyczne, które nie zostały uprzednio zgłoszone do
innego konkursu.
b) Tematyką konkursu jest szeroko rozumiany zakres bioróżnorodności fauny i flory
występujący na obszarze ziemi siedleckiej oraz gatunki zwierząt i roślin będących
pod ochroną.
c) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z
terenu powiatu siedleckiego.
d) Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Warunki konkursu i jego przebieg
a) Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem warunków w
niniejszym regulaminie.
b) Za formalne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uważa się złożenie pracy
konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową uczestnika (wzór - załącznik nr 1) i
zaświadczeniem o liczbie uczestników biorących udział w konkursie na etapie
szkolnym do Starostwa Powiatowego w Siedlcach – Kancelaria ogólna pok. 7 lub
przesłane pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Siedlcach Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska ul. Piłsudskiego 40 08-110 Siedlce.

Każdy złożony komplet (praca + karta zgłoszenia ucznia) powinien zostać opisany
w następujący sposób
Powiatowy Konkursu Ekologiczno- Przyrodniczy „CUDZE CHWALICIE
SWEGO NIE ZNACIE…” WALORY PRZYRODNICZE ZIEMI SIEDLECKIEJ
część ………………… kategoria ……………………
c) Konkurs składa się z trzech części:
I część Konkurs fotograficzny pn. „Bioróżnorodność Ziemi Siedleckiej w
obiektywie” w kategorii – Gimnazjum
II część Konkurs fotograficzny pn. „Las w mojej okolicy skarbnicą
bioróżnorodności” w kategorii – Szkoła Podstawowa (IV-VI)
III część Konkurs plastyczny pn. „Co w trawie piszczy – czyli rośliny i zwierzęta
chronione ziemi siedleckiej” w kategorii – Szkoła Podstawowa (I-III)
Konkurs fotograficzny warunki:
1. Uczestnik (uczeń) może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. W przypadku
większej liczby zdjęć, przyjęte zostaną pierwsze trzy.
2. Na konkurs należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym prace w dwóch
wersjach:
 odbitki zdjęć w formacie minimum 15cm x 21cm
 oraz na nośniku elektronicznym – należy zapisać zdjęcia na płycie CD lub
DVD w oryginalnej rozdzielczości w postaci plików JPG. Przesłana fotografia
powinna mieć zachowane informacje EXIF dotyczące wykorzystanego sprzętu
fotograficznego.
3. Zdjęcia oraz płyty muszą być opisane:
 imię i nazwisko oraz klasa autora
 nazwa szkoły
 tytuł zdjęcia
4. Komplet (zdjęcie + nośnik elektroniczny + karta zgłoszenia ucznia) należy składać w
kopertach.
Konkurs plastyczny warunki:
1. Uczestnik (uczeń) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
2. Uczestnik (uczeń) może wykonać pracę techniką dowolną.
3. Mile widziane będzie umieszczenie symboli kojarzących się z powiatem siedleckim
4. Dodatkowo każda praca powinna być opisana:
 imię i nazwisko oraz klasa autora
 nazwa szkoły
 opis – tytuł pracy
5. Komplet (praca + karta zgłoszenia ucznia) należy składać razem.
IV Terminarz, harmonogram konkursu, skład komisji
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach
a) Etap pierwszy- przebiega na zasadach ustalonych przez Dyrektora Szkoły. Każda
szkoła organizuje go we własnym zakresie. Szkoła zobligowana jest do
wyłonienia maksymalnie 3 prac w każdej kategorii i wraz z kartą zgłoszeniową
ucznia i zaświadczeniem o liczbie uczestników konkursu przesłanie lub
dostarczenie osobiste ich do Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Powiat nie
finansuje nagród na etapie szkolnym.
b) Etap drugi – Do tego etapu zakwalifikowani są uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów wytypowani przez Dyrektora Szkoły (nie więcej niż 3 prace z każdej

kategorii z danej szkoły). Etap powiatowy przeprowadza Komisja Konkursowa
powołana przez Starostę Siedleckiego w składzie- co najmniej 5-osobowym.
2. Terminarz:
 20.03.2013- 31.03.2016 r. ogłoszenie informacji o konkursie poprzez:
- przesłanie do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z
terenu powiatu siedleckiego,
- zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach oraz Urzędu Gminy z terenu powiatu siedleckiego,
- zamieszczenie w kwartalniku wydawanym przez Starostwo Powiatowe w
Siedlcach,
- lokalne media m.in. Katolickie Radio Podlasie
 Do 06.05.2016 r. – wyłonienie laureatów etapu szkolnego
 Do 20.05.2016 r. – dostarczenie prac do Starostwa Powiatowego w Siedlcach
 Do 03.06.2016 r. – rozstrzygnięcie konkursu
 06.06.2016 r. – 10.06.2016 r.- wręczenie nagród i wystawa prac laureatów w
Starostwie Powiatowym w Siedlcach
 13.06-17.06.2016r. wystawa pokonkursowa – Katedra Sztuki - Pracownia Sztuk
Wizualnych funkcjonująca w ramach Instytutu Pedagogiki Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego (ul. Żytnia 39)
 Od 20.06.2016 stała ekspozycja w Starostwie Powiatowym w Siedlcach (co
najmniej 6 miesięcy)
V Finał konkursu, nagrody
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana
przez Starostę Siedleckiego.
2. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
3. Komisja konkursowa oceni prace pod względem:
 poprawności tematycznej
 estetyki wykonania
 czytelności przekazu
 oryginalności i pomysłowości.
 wyjątkowości i walorów artystycznych
4. Komisja konkursowa wybiera spośród dostarczonych prac 3 najlepsze w każdej z
kategorii i przyznaje miejsca od 1-3
5. Organizator przewiduje 3 nagrody (I, II, III miejsce) dla uczestników konkursu w
każdej z kategorii (łącznie 9 nagród) oraz po 1 nagrodzie dla szkoły, której uczeń
zdobędzie pierwsze miejsce w konkursie II etapu w każdej z kategorii (łącznie 3
nagrody).
6. Nagrodami w konkursie są:
a) dla uczniów we wszystkich kategoriach:
 za zajęcie I miejsca- tablet+ akcesoria
 za zajęcie II miejsca – aparat fotograficzny+ akcesoria
 za zajęcie III miejsca – sprzęt audio+ akcesoria
b) dla szkół we wszystkich kategoriach, której uczeń zajmie I miejsce – laptop+
akcesoria.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych uczestników w
zależności od możliwości finansowych.
8. Nagrody zakupione będą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Powiatu Siedleckiego.

9. O terminie i miejscu wręczenia nagród dla laureatów poinformowani zostaną
Dyrektorzy Szkół telefonicznie lub/i drogą mailową.
10. Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystaw w Starostwie
Powiatowym w Siedlcach, w Katedrze Sztuki - Pracownia Sztuk Wizualnych
funkcjonująca w ramach Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego (ul. Żytnia 39)
VI Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażenie zgody na udział w konkursie
oraz przetwarzanie jego danych osobowych do celów konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn.
zm.). oraz nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich
m.in. na zorganizowanych wystawach, stronach internetowych Organizatorów oraz w
innych środkach masowego przekazu. Materiały nie podlegają zwrotowi i stają się
własnością organizatorów.
2. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie
konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu
oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania.

Starosta Siedlecki
/-/ Dariusz Stopa

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
1. Maciej Tymosiak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 6447167 wew. 4 (pok. 221)
2. Justyna Poboży – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 6447167 wew. 2 (pok. 213)
3. Magdalena Bielińska – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 6447167 wew. 3 (pok. 214)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego pn.: „CUDZE
CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…” – WALORY PRZRODNICZE ZIEMI SIEDLECKIEJ
Pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA do Konkursu ekologiczno – przyrodniczego pn.:
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…” – WALORY PRZRODNICZE ZIEMI
SIEDLECKIEJ
I część Konkurs fotograficzny pn. „Bioróżnorodność Ziemi Siedleckiej w obiektywie” w kategorii –
Gimnazjum**
II część Konkurs fotograficzny pn. „Las w mojej okolicy skarbnicą bioróżnorodności” w kategorii – Szkoła
Podstawowa (IV-VI)**
III część Konkurs plastyczny pn. „Co w trawie piszczy – czyli rośliny i zwierzęta chronione ziemi siedleckiej” w
kategorii – Szkoła Podstawowa (I-III).**
w roku szkolnym 2015/2016

1.

Imię (imiona) ucznia ......................................................................................,

2.

Nazwisko ucznia ………………………………………………..…….……,

3.

Data i miejsce urodzenia ................................................................................,

4.

Nazwa szkoły podstawowej/gimnazjum
...........................................................................................................................,**

5.

Adres szkoły ...................................................................................................

Powiat............................................... Gmina ...................................................,

6.

Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2015/2016 .................,

.............................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna
** niepotrzebne skreślić

.......................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

