
OKRĘG  LIGI  OCHRONY  PRZYRODY  W  PŁOCKU 
przy współpracy 

OKRĘGU MAZOWIECKIEGO 
POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO  W  WARSZAWIE 

oraz 
MIEJSKIEGO  OGRODU  ZOOLOGICZNEGO  W  PŁOCKU 

ogłaszają 
KONKURS  PRAC  PLASTYCZNYCH  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY 

 
pod hasłem  „PRZYRODA – TWÓJ  PRZYJACIEL” 

z tematem wiodącym XLIII Edycji 2020 
„PIĘKNO, KTÓRE ZNAMY I CHRONIMY” 

 
REGULAMIN 

 Cele konkursu:  
 przedstawienie w formie plastycznej lub fotograficznej piękna otaczającej nas przyrody, 

wyjątkowo cennych obiektów przyrodniczych flory, fauny oraz krajobrazu, 
 motywowanie dzieci i młodzieży do poznawania otaczającej przyrody i zdobywania nowej 

wiedzy przyrodniczej,  
 pogłębienie wiedzy o różnorodności gatunków roślin i zwierząt chronionych, 
 rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci i młodzieży, 
 rozbudzanie wrażliwości estetycznej. 

Zasady konkursu i terminy 
1. Prace konkursowe powinny przedstawiać rzadkie okazy roślin, zwierząt i krajobrazu. 
2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzież. 
3. Forma prac: 

a) plastyczna - technika dowolna, z wyjątkiem prac przestrzennych, format A4.   
b) fotograficzna - własne zdjęcia w formacie 20 x 30 cm. 

Dopuszcza się nadsyłanie prac w wersji elektronicznej. 
4. Na odwrocie każdej pracy należy wkleić metryczkę – wzór w załączeniu 
5. Prace konkursowe będą oceniane w pięciu grupach wiekowych: 

a) przedszkole 
b) szkoła podstawowa (klasy I – III)            
c) szkoła podstawowa (klasy IV – VI) 
d) szkoła podstawowa (klasy VII – VIII)  
e) szkoła ponadpodstawowa 

6. Autor pracy ( w przypadku niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) wyraża zgodę na publikowanie 
danych osobowych, wizerunku oraz uzyskanych wyników (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), załączniki nr 1 i 2 do regulaminu, które 
pozostają w placówce. 

7. Prace konkursowe należy składać do końca października 2020 r. wyłącznie w oddziałach LOP w 
terminie uzgodnionym z prezesem oddziału. 

Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac (łącznie plastycznych i fotograficznych). 
 
Wymagana jest karta zgłoszeniowa, załącznik nr 3 do regulaminu. 
 
Prace konkursowe  po ocenie staną się własnością Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Płocku. 
 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 

 
……………………………... 
Pieczęć  przedszkola/szkoły 
 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA 
do konkursu plastycznego „PRZYRODA  -  TWÓJ PRZYJACIEL” 

 
z tematem wiodącym XLIII Edycji 2020 „PIĘKNO, KTÓRE ZNAMY I CHRONIMY” 

 
 
 

Nazwa przedszkola/szkoły: …………………………………………………………………………… 
 
 
Adres przedszkola/szkoły: …………………………………………………………………………… 
 
 
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………….. 
 
Lp. Grupa 

wiekowa 
Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela Oświadczenie 

(załączniki nr 1 i 2 ) 
TAK/NIE 

1. 
 
 

    

2.  
 
 

    

3. 
 
 

    

4. 
 
 

    

5. 
 
 

    

 
 
 
 
                                                                                                        …………………………………….. 
                                                                                                                 Podpis i pieczęć Dyrektora  
 
 
 
 
 
 
 


