
Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Przasnysz 

Nr 114/2015 z dnia 16 października 2015 r. 

 

 

Regulamin konkursów 

„Odkrywamy gminę Przasnysz – ekologiczne konkursy 

plastyczno–fotograficzne” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursów jest Gmina Przasnysz, 06 – 300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława 

Kostki 5. 

2. Konkursy przeprowadzane zostaną w następujących szkołach: 

1) Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem (Szkoła Podstawowa         

i Gimnazjum) 

2) Zespół Szkół w Lesznie (Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki i Gimnazjum) 

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie 

4) Zespół Szkół w Nowej Krępie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 

5) Szkoła Podstawowa w Obrębie 

3. Konkursy są współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie. 

 

§ 2 

Cel i tematyka konkursów 

1. Celem konkursów jest poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego 

ochrony oraz promocja postaw ekologicznych i miejsc cennych przyrodniczo na terenie 

gminy Przasnysz. 

2. Konkursy polegać będą na zaprezentowaniu ciekawych miejsc gminy Przasnysz cennych 

przyrodniczo, a także miejsc, w których występują rzadkie gatunki roślin, zwierząt, grzybów. 

Każda praca będzie się składać z części graficznej (fotograficznej i plastycznej) i opisowej. 

Opis powinien zawierać w szczególności: 

1) w przypadku cennych okazów roślin, zwierząt, grzybów: nazwę, miejsce i zasięg wystę-

powania, znaczenie w przyrodzie; 

2) w przypadku miejsc cennych przyrodniczo: lokalizację geograficzną, krótką charaktery-

stykę z uzasadnieniem wartości przyrodniczej; 

Uczniowie szkół podstawowych w ramach części graficznej przygotują pracę plastyczną,            

a uczniowie gimnazjów – fotograficzną. 

 

§ 3 

Uczestnicy i termin przeprowadzenia konkursów 

1. Konkursy przeznaczone są dla uczniów Szkół Podstawowych z klas IV – VI i uczniów 

Gimnazjów z klas I – III z terenu gminy Przasnysz. 

2. Konkursy przeprowadzone zostaną w kategorii: najlepszy uczestnik indywidualny. 

3. Konkursy oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora konkursów. 



4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w poszczególnej szkole będzie szkolny 

koordynator konkursu – członek komisji konkursowej. 

 

§ 4 

Przebieg konkursów 

1. Konkurs / przygotowanie prac konkursowych rozpocznie się w dniu 23 października 

2015 roku. 

2. Konkursy rozstrzygane będą niezależnie w każdej szkole wskazanej w § 1 ust. 2. 

3. Szkolny koordynator konkursu z placówki wskazanej w § 1 ust. 2 zgłasza w dniach 19 

października 2015 r. – 22 października 2015 r. do Organizatora uczestników konkursu. 

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) złożyć należy w se-

kretariacie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz. 

4. Uczestnicy konkursów pracę konkursową przygotują w dniach 23 października 2015 r. – 

9 listopada 2015 r. 

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursów; komisja czuwać 

będzie nad prawidłowym przebiegiem konkursów. 

6. Komisja oceniać będzie m. in.: 

1) wartość przyrodniczą prezentowanego miejsca; 

2) częstotliwość występowania danej rośliny, zwierzęcia, grzyba; 

3) estetykę wykonania pracy; 

4) zakres opisu; 

5) formę zaprezentowania pracy; 

7. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 

akwarela, farby plakatowe, wycinanki itp.) na papierze o dowolnym formacie. 

8. Wykonanie zdjęcia zalecane jest na papierze fotograficznym, wymiary minimalne: 210 

mm x 148 mm (format A5). 

9. Każda praca powinna być podpisana w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia, na-

zwa szkoły, klasa. 

10. Po zaprezentowaniu wszystkich prac w poszczególnej szkole komisja dokonuje ich oceny 

za pośrednictwem głosowania. Zwycięży uczestnik, którego praca zdobyła największą 

ilość głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego komi-

sji. 

11. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 5 

Nagrody 

1. Nagrodzeni zostaną uczestnicy indywidualni w poszczególnych szkołach:  

1) nagroda za I miejsce: aparat fotograficzny; 

2) nagroda za II miejsce: tablet; 

3) nagroda za III miejsce: plecak turystyczny; 

2. Każdy nienagrodzony Uczestnik konkursu otrzyma nagrodę pocieszenia w postaci sadzon-

ki: świerk srebrny kłujący. 

  

 



§ 6 

Uwagi końcowe 

Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator konkursów. 


