
 

REGULAMIN KONKURSU PT.: "PTASIA STOŁÓWKA" 

Realizowany w ramach projektu pod nazwą KONKURS PRZYRODNICZY W GMINIE HALINÓW   

"Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT" 

 

Dla uczniów las I-III szkół podstawowych w Gminie Halinów 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Halinów we współpracy szkół gminnych w Gminie Halinów. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą KONKURS PRZYRODNICZY  

W GMINIE HALINÓW "Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT" 

 

§ 2 

Cel konkursu 

Konkurs ma na celu rozwijanie postaw proekologicznych, przyrodniczych. Rozwijanie wyobraźni, 

koncentracji i wytrwałości. Popularyzowanie recyklingu poprzez wykorzystanie różnorodnych karmników 

dla ptaków oraz zapoznanie się z wiadomościami dotyczącymi różnych gatunków ptaków, miejsc 

występowania oraz rodzajów pożywienia. 

 

§3 

Przedmiot konkursu 

1. Tematyka konkursu dotyczy świata zwierząt, ktore spotykamy wokół nas. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej z materiałów recyklingowych (drewno, 

tworzywa sztuczne, papier, tektura, metal itd.) - karmnik dla ptaków. 

3. W celu połączenia elementów dopuszcza się użycie kleju, taśm, zszywaczy, sznurków, kołków, 

gwoździ. 

4. Pracę należy wykonać w formacie przestrzennej, i może zajmować nie więcej niż 0,5m x 0,5m 

 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci klas I- III szkół podstawowych w Gminie Halinów. 

 

 

§ 5 

Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Praca powinna posiadać 1 autora.. 

3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę 

5. Na odwrocie pracy powinno znajdować się: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, temat pracy. 

 

§ 6 

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

2. Do oceny złożonych prac na etapie szkolnym zaostanie powołana Szkolna Komisja Konkursu, która 

wybierze 10 najlepszych prac. Komisja sporządzi protokół z przebiegu konkursu wraz z listą dzieci 

biorących udział w konkursie i przekaże ją wraz z wybranymi pracami Gminnej Komisji. 

3. Do oceny złożonych prac na etapie gminnym zostanie powołana Gminna Komisja Konkursu, która 

przyzna najlepszym pracom nagrody (miejsce I, II, III ) oraz wyróznienia. 

 

§ 7 

Kryteria stosowane podczas oceny prac konkursowych 

Komisje Konkursu oceniając złożone na konkurs prace będą brały pod uwagę: 

1. Zgodność z regulaminem. 

2. Zgodność z tematem konkursu. 

3. Oryginalność i pomysłowość 



4. Odpowiedni i kreatywny dobór materiałów. 

5. Estetyke wykonania. 

§ 8 

Terminarz 

1. Ogłoszenie konkursu 03.04.2017 roku. 

2. Prace konkursowe przyjmowane będą do dnia 28.04.2017 roku w sekretariacie szkoły.( 

3. Rozstrzygnięcie na etapie szkolnym nastąpi do dnia 17.05.2017 roku. 

4. Rozstrzygnięcie na etapie gminnym nastąpi do dnia 24.05.2017 roku. 

 

§ 9 

Nagrody 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a wśród nich m.in. tablety, e-booki, iPody oraz wyróżnienia 

 

 


