
 
 

REGULAMIN 
 

Konkursu plastycznego  
dla uczniów szkół podstawowych   

 
„Kwitn ące rośliny pożytkowe dla pszczół ” 

 
§ 1  

 
Organizatorami konkursu jest Ogród Botaniczny. Nagrody są finansowane przez WFOŚiGW w Toruniu.  

 
§ 2 

 
Konkurs prowadzony jest w ramach programu „Ptaki wokół nas – przyroda częścią nas” 
Celem konkursu  jest: 

• kształtowanie edukacji ekologicznej, 
• rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci, 
• prezentacja dorobku uczniów, 
• promowanie postaw twórczych, 
• inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. 
• zwrócenie uwagi na piękno otaczającego środowiska, którego elementem są rośliny i pszczoły. 
• popularyzowanie ochrony pszczół. 
• propagowanie właściwych postaw proekologicznych.  

§ 3 
 
Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia jednej pracy plastycznej o 
formacie A4, dowolną techniką z wyłączeniem grafiki komputerowej. Praca powinna przedstawiał 
rzeczywistą roślinę. Szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.  
Każda praca powinna być na tylnej stronie podpisana:  
- tytułem – nazwa rośliny 
- imieniem i nazwiskiem ucznia 
- klasa, wiek dziecka (z rocznika) 
- numerem i adresem szkoły (czytelna pieczątka) 
- nazwiskiem szkolnego koordynatora (nauczyciela klasy) 
 

§ 4 
 
Konkurs rozpoczyna się 1 września 2015 roku i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 
Podzielony jest na 2 kategorie: 

- kat. I  – uczniowie  kl. 0-III 
- kat. II– uczniowie  kl. IV-VI 

 
§ 5 

Klasyfikacja i sposób oceny: 
Ocenie podlegać będzie: 
- wartość merytoryczna,  
- zgodność z tematem,  
- oryginalność, 
- estetyka wykonania, 
- wartość artystyczna prezentowanych prac 
Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez Kierownika Ogrodu Botanicznego.  
        
 
 



 
§ 6 

 
Terminy: 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31.10.2015 r. 
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy na adres; 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Ogród Botaniczny, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 
- lub osobiście do biura kierownika Ogrodu Botanicznego – Bydgoszcz, ul. Niemcewicza 2, domek przy 
stawie 
Formularz zgłoszeniowy jest integralną częścią regulaminu. 
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30.11. 2015 r. Szkoły laureatów konkursu zostaną powiadomione 
pisemnie o terminie uroczystego wręczenia nagród. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej Ogrodu Botanicznego po wręczeniu nagród. 
 

§ 7  
 

Nagrody: 
Zwycięzcy w każdej z dwóch kategorii otrzymują: 
I miejsce -    nagroda rzeczowa dla ucznia  
II miejsce -  nagroda rzeczowa dla ucznia  
III miejsce -  nagroda rzeczowa dla ucznia  
Dodatkowo jury konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody głównej z pominięciem 
kategorii i dodatkowych wyróżnień w poszczególnych kategoriach. Decyzje jury są ostateczne. 

 
§ 8 

 
Ustalenia końcowe: 
 
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i jego 
rozstrzygnięcia, zmiany sposobu podziału nagród, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej 
http://www.ukw.edu.pl/strona/ogrod_botaniczny 
 Jednocześnie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych  w 
dalszych działaniach edukacyjno – informacyjnych, wystawienniczych, wydawniczych i na stronie 
internetowej. 
 

 
 
 
 
 

Zmiany w regulaminie  
Konkursu plastycznego  

dla uczniów szkół podstawowych   
 

„Kwitn ące rośliny pożytkowe dla pszczół ” 
 

1. Konkurs rozpoczyna się 8 sierpnia 2015 
2. Dopuszcza się indywidualne zgłaszanie prac. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

  „Kwitn ące rośliny po żytkowe dla pszczół ” 
„Grzyby wielkoowocnikowe – model przestrzenny” 

 
 
Zgłaszam udział w konkursie w kategorii szkół: 
 
Kat. I – szkoły podstawowe kl. 0-III *                       
 
Kat. II – szkoły podstawowe IV-VI * 

 
 
...........………………………………………….. Imię i  nazwisko uczestnika konkursu 
 
…………………………………. klasa 
 
Oświadczenie  
Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy 
konkursowej mojego dziecka  
 
…………………………………………………………….                                         

Imię i nazwisko ucznia                                                               
 
Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie danych osobowych do celów 
konkursu. 
 

 
 

     …………………………… 
podpis rodzica/opiekuna 

Dane adresowe (nie wypełniać, gdy czytelna pieczątka szkoły):  
 
Szkoła ……………….…………………………………………………………………………..… 
 
Ulica …………..…………………………………………………………………..…….. 
 
 kod…………………………. 
 
Imię i nazwisko koordynatora konkursu w szkole……………………………………………… 
 
Tel / fax…………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail:………………………………………………………………………………………….….. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              ……………………………………………                           
         Podpis i pieczątka szkoły 

                                                                              
 
 
 
* zakreślić X w odpowiednim miejscu.                 

 



 

 
REGULAMIN 

 
Konkursu plastycznego  

dla uczniów szkół podstawowych   
 

„Grzyby wielkoowocnikowe – model przestrzenny” 
 

§ 1  
 
Organizatorami konkursu jest Ogród Botaniczny. Nagrody są finansowane przez WFOŚiGW w Toruniu.  

 
§ 2 

 
Konkurs prowadzony jest w ramach programu „Ptaki wokół nas – przyroda częścią nas” 
Celem konkursu  jest: 

• kształtowanie edukacji ekologicznej, 
• rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci, 
• prezentacja dorobku uczniów, 
• promowanie postaw twórczych, 
• inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. 
• zwrócenie uwagi na piękno otaczającego środowiska, którego elementem są grzyby. 
• zdobycie umiejętności rozróżniania gatunków grzybów jadalnych i trujących. 
• propagowanie właściwych postaw proekologicznych.  

§ 3 
 
Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia jednej pracy plastycznej -
modelu przestrzennego, dowolną techniką z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Praca powinna 
przedstawiać wybrany gatunek grzyba. Szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac. Nadesłane prace nie 
podlegają zwrotowi.  
Każda praca powinna być na spodniej stronie podpisana:  
- tytułem : gatunek grzyba 
- imieniem i nazwiskiem ucznia 
- wiek dziecka (z rocznika) 
- numerem i adresem szkoły (czytelna pieczątka) 
- nazwiskiem szkolnego koordynatora (nauczyciela klasy) 
 

§ 4 
 
Konkurs rozpoczyna się 1 września 2015 roku i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 
Podzielony jest na 2 kategorie: 

- kat. I  – uczniowie  kl. 0-III 
- kat. II– uczniowie  kl. IV-VI 

 
§ 5 

Klasyfikacja i sposób oceny: 
Ocenie podlegać będzie: 
- wartość merytoryczna,  
- zgodność z tematem,  
- oryginalność, 
- estetyka wykonania, 
- wartość artystyczna prezentowanych prac 
Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez Kierownika Ogrodu Botanicznego.  
        
 



 
 

§ 6 
 

Terminy: 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31.10.2015 r. 
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy na adres; 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Ogród Botaniczny, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 
- lub osobiście do biura kierownika Ogrodu Botanicznego – Bydgoszcz, ul. Niemcewicza 2, domek przy 
stawie 
Formularz zgłoszeniowy jest integralną częścią regulaminu. 
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30.11. 2015 r. Szkoły laureatów konkursu zostaną powiadomione 
pisemnie o terminie uroczystego wręczenia nagród. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej Ogrodu Botanicznego po wręczeniu nagród. 
 

§ 7  
 

Nagrody: 
Zwycięzcy w każdej z dwóch kategorii otrzymują: 
I miejsce -    nagroda rzeczowa dla ucznia  
II miejsce -  nagroda rzeczowa dla ucznia  
III miejsce -  nagroda rzeczowa dla ucznia  
Dodatkowo jury konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody głównej z pominięciem 
kategorii i dodatkowych wyróżnień w poszczególnych kategoriach. Decyzje jury są ostateczne. 

 
§ 8 

 
Ustalenia końcowe: 
 
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i jego 
rozstrzygnięcia, zmiany sposobu podziału nagród, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej 
http://www.ukw.edu.pl/strona/ogrod_botaniczny 
 Jednocześnie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych  w 
dalszych działaniach edukacyjno – informacyjnych, wystawienniczych, wydawniczych i na stronie 
internetowej. 
 

 
 
 
 
 

Zmiany w regulaminie  
Konkursu plastycznego  

dla uczniów szkół podstawowych   
 

 „Grzyby wielkoowocnikowe – model przestrzenny” 
 

1. Dopuszcza się indywidualne zgłaszanie prac. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


