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Regulamin konkursu biologiczno-plastycznego  

 

ZAKŁADKA EDUKACYJNA DO KSIĄŻKI W KWIATY MALOWANA 

KWIATY LASU – kwitnące drzewa, krzewy i rośliny runa 

 
 

§ 1. Organizator konkursu 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 
 

§ 2. Cele konkursu 

1. Odkrywanie bogactwa i tajemnic warmińsko-mazurskiej przyrody. 

2. Popularyzacja wiedzy na temat roślinności lasów w najbliższym środowisku. 

3. Kształcenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów i roślin runa 

leśnego w fazie kwitnienia. 

4. Budzenie indywidualnej wrażliwości i aktywności twórczej w kontakcie z przyrodą. 

5. Kształcenie umiejętności plastycznych.  
 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Adresatem konkursu są uczniowie szkoły podstawowej z województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny i polega na wykonaniu jednej zakładki                    

do książki z wizerunkiem kwitnącego drzewa, krzewu lub rośliny runa 

leśnego. 

3. Obowiązujący format pracy: wysokość 21 cm x 7 cm, papier wizytówkowy                       

lub z bloku technicznego albo inne podłoże naturalne np. drewno, na którym 

można malować. Można dołączyć tasiemkę, zawieszkę itp. 

4. Prace powinny mieć postać typowej dwustronnej zakładki. 

-  Pierwsza strona zakładki zawiera wierny wizerunek kwiatu, kwiatów lub 

kwiatostanów prezentowanego gatunku oraz nazwę rośliny (pod rysunkiem). 

-  Na drugiej stronie umieszcza się krótki opis gatunku oraz  do wyboru: złotą 

myśl, sentencję, aforyzm, cytat lub dedykację ekologiczną. W dolnej części 

zakładki umieszcza się dane autora: imię, nazwisko, klasa, szkoła (może być 

wydruk max. 4 cm). 

5. Praca powinna być wykonana w kolorze, dowolną techniką malarską                                    

lub rysunkową. Użyte materiały nie mogą brudzić i niszczyć książek. 

6. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych lub wykonanych w technice 

komputerowej elementów.  
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7. Do pracy należy dołączyć: 
 metryczkę (załącznik) wydrukowaną na kartce A-4 zawierającą: 

• imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres szkoły, adres e-mail autora pracy     
i szkoły, tel. kontaktowy; 

• nazwę i krótki opis przedstawionego gatunku. 
zgodę na piśmie (załącznik) na przetwarzanie przez organizatora konkursu 

swoich danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem.                             

W imieniu nieletnich zgodę wyrażają ich prawni opiekunowie. 

8. Ocenie podlegają wyłącznie prace indywidualnych twórców (jeden autor). 

§ 5. Termin składania prac 

Prace należy dostarczyć osobiście lub listownie do dnia 20 maja  2022 r. na adres: 

 

Janina Meller 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu  

ul. Wojska Polskiego 1 

82-300 Elbląg 

Z dopiskiem: Zakładka edukacyjna – konkurs, s. 316 

§ 6. Ocena prac i publikacja wyników 

1. Oceny prac dokona komisja wyłoniona przez organizatorów.  

2. Prace będą oceniane w kategoriach:  

• SP klasy I-IV 

• SP klasy V-VIII 

3. Komisja konkursowa oceni prace pod względem formalnym (zgodność                                                      
z regulaminem), artystycznym, merytorycznym i estetycznym.  

4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.wmodn.elblag.pl 

6. O dacie i formule podsumowania konkursu oraz odbiorze nagród poinformujemy 

po zakończeniu prac jury konkursu. 

§ 7. Inne postanowienia 

1. Udział w konkursie i zaakceptowanie jego regulaminu jest jednoznaczne                             

z wyrażeniem zgody na nieodpłatne pozostawienie wszystkich prac 

konkursowych w zbiorach Organizatora oraz prawem do ich publikowania                                          

i reprodukowania.  

2. Informacji na temat konkursu udziela Janina Meller - konsultant ds. biologii, 

organizator konkursu, j.meller@wmodn.elblag.pl, tel. 603 152 217. 

 

 

Elbląg, 06 kwietnia 2022 r. 

 

http://www.wmodn.elblag.pl/
mailto:j.meller@wmodn.elblag.pl


Konkurs dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Olsztynie  
 

 

 

 

 


