REGULAMIN
XXXII edycji konkursu przyrodniczego
„Moje spotkania z Puszczą”
1. Konkurs z cyklu „Moje spotkania z Puszczą” odbywa się w miesiącach wrzesień – listopad.
2. Hasło tegorocznej edycji brzmi:

„Niezwykły świat roślin – moje bliskie spotkanie”
Z okazji obchodów 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Rok
2022 został ogłoszony Rokiem Botaniki.
„Dzisiaj wiedza o środowisku naturalnym, świecie roślin, jego zmianach i wpływie na
naszą przyszłość nabiera fundamentalnego znaczenia”- czytamy w uchwale Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającej Rok Botaniki.
Środowisko botaniczne Puszczy Kozienickiej jest różnorodne. Możemy obserwować
na jej terenie zarówno rośliny ciepło jak i zimnolubne, leśne, łąkowe, polne lub gatunki
terenów podmokłych. Rośliny dostarczają tlen, pożywienie, pochłaniają dwutlenek węgla,
oczyszczają powietrze i zapobiegają powodziom. Kształtują również walory estetyczne
i krajobrazowe.
Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego chcąc uczcić Rok Botaniki
serdecznie zaprasza uczniów do udziału w konkursie i wykonania prac ukazujących piękno
wybranego gatunku rośliny.
3. Organizatorem konkursu jest:
• Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku
Krajobrazowego
Współorganizatorami konkursu są:
• Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
• Nadleśnictwo Kozienice
• Nadleśnictwo Radom
• Nadleśnictwo Zwoleń
4. Celem konkursu jest:
• zdobywanie i poszerzenie wiedzy przyrodniczej o Puszczy Kozienickiej i Kozienickim
Parku Krajobrazowym;
• podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz budowanie postaw
proekologicznych;
• uwrażliwienie uczniów na piękno lokalnej przyrody.
5. Konkurs ma zasięg regionalny i tematycznie dotyczy tylko Puszczy Kozienickiej
- Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby.
6. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
leżących w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolicy z terenu gmin:
Głowaczów, Pionki, Garbatka-Letnisko, Jastrzębia, Sieciechów, Policzna, Gózd, Miasta
Pionki, Miasta Jedlnia-Letnisko, Miasta i Gminy Kozienice, Miasta i Gminy Zwoleń.
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7. Konkurs obejmuje dziedziny twórczości dla poszczególnych grup:
Adresaci
I GRUPA – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
II GRUPA – uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej
III GRUPA – uczniowie szkół ponadpodstawowych
Dziedziny twórczości
FOTOGRAFIA
- pojedyncze fotografie – format 15 x 21 cm
- zestaw fotografii (4 szt.) - format min. 13 x 18 cm (fotografii prosimy nie spinać,
nie naklejać na brystol oraz nie opisywać długopisem).
LITERATURA
- maksymalnie dwie strony formatu A4 (poezja, proza, opowiadanie)
- wydruk komputerowy lub staranny rękopis.
PLASTYKA
- prace nie przekraczające formatu A3 winny być wykonane trwałą techniką
(np. kredki, farby, ołówek, węgiel drzewny - niedopuszczalne wyklejanki)
i dostarczone w płaskim, usztywnionym opakowaniu. Prace dostarczone w postaci
rulonu nie będą oceniane.
8. Konkurs w każdej dziedzinie twórczości przebiegał będzie w dwóch etapach:
• szkolnym - koordynatorem jest nauczyciel;
• parkowym - koordynatorem jest pracownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku
Krajobrazowego.
9. Uczeń może brać udział tylko w jednej dziedzinie twórczości w danej grupie.
10. Na etap parkowy każda szkoła przysyła:
• maksymalnie trzy prace uczniów (w każdej dziedzinie twórczości i grupie) wyłonione
jako najlepsze w etapie szkolnym;
• protokół z przebiegu etapu szkolnego (druk w załączeniu);
• W protokole z etapu szkolnego pod nazwiskiem każdego ucznia należy wpisać imię
i nazwisko tylko jednego nauczyciela – opiekuna;
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia podpisaną przez rodzica/opiekuna
prawnego - załącznik nr 1(druk w załączeniu);
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna - załącznik nr 2
(druk w załączeniu).
11. Prace będą oceniane w dziedzinach twórczości fotografia, literatura, plastyka.
12. Oceny prac i przyznanie nagród dokona powołane przez organizatorów jury.
13. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę:
- zgodność z tematyką konkursu;
- wartości artystyczne;
- technika i estetyka wykonania.
14. Nagrody przyznane będą za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych dziedzinach
twórczości.
15. Miejsce i termin dostarczania lub nadsyłania prac uczniów:
Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
ul. Radomska 1, 26-670 Pionki, tel. 48 612-51-25
Termin upływa z dniem 21.10.2022 r. (piątek)
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16. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz otwarcie
wystawy prac laureatów będą miały miejsce w listopadzie 2022 r. (dokładna data zostanie
podana w późniejszym terminie) w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach (ul. Radomska 1).
Wystawę prac nagrodzonych będzie można oglądać przez okres 7 dni w Miejskim Ośrodku
Kultury w Pionkach.
Uroczystość finałowa nie odbędzie się w przypadku ogłoszenia obostrzeń w związku ze
stanem epidemiologicznym.
17. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów, natomiast pozostałe prace będą do
odebrania w siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Pionkach
(ul. Radomska 7) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 607 600 415 lub
48 612 34 41.
18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w regulaminie.
19. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne dla
wszystkich uczestników na równych zasadach.
20. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
• dostarczone prace konkursowe pozostają do dyspozycji Organizatora, który ma prawo
do korzystania z nich na wybranych przez siebie polach eksploatacji
w nieograniczonym zakresie;
• organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych prac konkursowych;
• udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na
wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, nazwa
szkoły). Dane te wykorzystane będą dla potrzeb konkursu oraz celów promocji
i reklamy konkursu lub Organizatora w programach informacyjnych i innych formach
przekazu medialnego oraz na stronie internetowej Organizatora.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !
UWAGI:
1. Na odwrocie każdej pracy prosimy nakleić wyraźnie wypełnioną metryczkę wg
poniższego wzoru. Prace bez metryczki nie będą oceniane
XXXII edycja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą”
pt. „Niezwykły świat roślin – moje bliskie spotkanie”
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek
Klasa
Szkoła
Imię i nazwisko nauczyciela

2. Prosimy nie tworzyć prac łączących w sobie techniki z różnych dziedzin twórczości.
3. Ewentualne pytania należy kierować pod numerem telefonu 607 600 415
lub 48 612 34 41. Osoba do kontaktu: Aleksandra Kołacz - starszy specjalista ds.
edukacji ekologicznej.

Organizator

Współorganizatorzy
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