
 

 

REGULAMIN  KONKURSU 

 

„Mój najpiękniejszy krzew 2022” 

 
§1. Postanowienia ogólne. 

1.Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału w konkursie przyrodniczym ,, Mój 

najpiękniejszy krzew 2022”, zwanym dalej "konkursem." 

2. Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa  im. Stanisława Konarskiego w Milejowie , 

zwana dalej " organizatorem". 

3. Dzieci i młodzież, biorąca udział w konkursie zwana dalej  ,, uczestnikiem", wyraża zgodę na 

zastosowanie wszystkich postanowień regulaminu. 

 

§2.  Cele konkursu: 

 1.propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania i szacunku dla przyrody, 

 2. rozwijanie u uczniów umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji, 

 3. zdobywanie umiejętności obserwowania przyrody i dostrzegania jej różnorodności i piękna. 

  

§3.  Warunki konkursu. 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy nagrodzeni uczniowie , którzy otrzymali   krzewy  

     ozdobne  w  konkursach  realizowanych w ramach  Gminnego  Dnia Ziemi 2021 i posadzili  

     je w swoim  ogrodzie / na swojej działce. 

2 . Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie na swojej nieruchomości krzewu, 

akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie do 30 kwietnia 2022 roku   na karcie konkursowej 

z podaniem: imienia i nazwiska zgłaszającego, adresu nieruchomości, oraz od 1 do 5  zdjęć 

przedstawiających zgłoszony do konkursu krzew  wraz z kartą obserwacji. 

3.  Konkurs organizowany jest w kategoriach : 

 a) najpiękniejsza azalia,  

 b) najpiękniejsza krzewuszka, kalina. 

4. Konkurs polega na wyłonieniu w każdej kategorii  najładniejszego  krzewu o  wyjątkowej 

budowie, rozmiarach lub innych  niewymienionych  wyżej  walorach,   wraz  z  dokonaną 

obserwacją i pielęgnacją krzewu  opisaną w karcie obserwacji . 

5. Czas trwania konkursu: 

 a) Ogłoszenie konkursu – maj 2021r. 

b) Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród – maj 2022r. 

c) wręczenie nagród – maj  2022 r. 

6. Prace konkursowe należy składać do 30 kwietnia 2022r. w sekretariacie szkoły. Prace można 

również przesyłać drogą pocztową na adres szkoły :  

Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego ul. Szkolna 1; 21- 020 Milejów z dopiskiem : 

Konkurs Przyrodniczy ,, Mój najpiękniejszy krzew 2022”. 



7. Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać nagrodzone krzewy  w  kolejnych etapach  wzrostu 

zgodnie z kartą obserwacji.  

8. Każdy uczestnik składa  5 zdjęć  w formacie 20 x30cm  lub w zbliżonym,  przyklejonych do 

sztywnej  kartki A3. Zdjęcia muszą być samodzielną pracą uczestnika (zdjęcia z Internetu nie 

będą oceniane) wraz z kartą obserwacji.  Każda praca na odwrocie powinna zawierać : nazwę 

szkoły,  imię i nazwisko autora oraz  adres nieruchomości, na której został posadzony krzew.  

9. Do pracy konkursowej należy dołączyć załączniki 1 i 2 oraz formularz zgłoszeniowy.  

10. Zgłoszenie pracy do konkursu  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację. 
 11. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców                  
       i  przyznania nagród w konkursie. 

§4. Ocena prac konkursowych. 

1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa złożona z pracowników szkoły powołana przez 
Organizatora konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  w  maju  2022 roku.     

2.  O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony 
internetowej szkoły. 

3. Kryteria oceny prac : 

a) pomysłowość i oryginalność pracy -  prezentacja krzewu,  

b) wkład pracy  udokumentowany w karcie obserwacji, 

c) zgodność prowadzonych czynności ze zdjęciem , 

d) estetyka wykonania. 

 Nagrody. 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac                               

i wyłoni jednego  laureata w każdej kategorii. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody –  duże drzewka ozdobne   ufundowane przez  

Dyrektora Szkoły Pana Dariusza Mielniczuka , a wszystkie prace  zostaną opublikowane 

na  stronie internetowej  i facebookowym profilu Szkoły Podstawowej w Milejowie.    

 

 

 

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY   DO UDZIAŁU  W  KONKURSIE. 

  

 

                                                                                Maria Celegrat i Joanna Kierepka - Morawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


