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„Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi” 

Regulamin konkursu plastycznego 
 

1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w partnerstwie z Gdańską Fundacją Wody. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Gdańska, Sopotu i Gdyni. 

3. Uczestnicy konkursu działają w zespołach złożonych z wszystkich uczniów klasy. 

4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wspólnie, przez całą klasę, dowolną techniką plakatu 

na temat „Ptaki w moim mieście” w formacie 70 x 100 cm. 

5. Termin nadsyłania prac z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres Centrum Informacji 

i Edukacji Ekologicznej, ul. Straganiarska 43-46, 80-837 Gdańsk, upływa 30 kwietnia 2014 r. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  16 maja 2014 r. 

7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

8. Każda klasa może nadesłać lub osobiście dostarczyć 1 pracę. 

9. Oceny prac dokona, powołana przez organizatora komisja konkursowa (m.in. plastyk, ornitolog). 

10. Jury wyłoni laureatów - cztery klasy, które zostaną nagrodzone wycieczkami przyrodniczymi 

prowadzonymi przez ornitologa i przewodnikami do rozpoznawania ptaków. Wycieczki odbędą 

się w czerwcu 2014 r. (początek ok. godz. 9.00 przy molo w Gdyni Orłowie, koniec ok. godz. 

13.00). Trasa: molo w Gdyni Orłowie - Kolibki - klif - Sopot Kamienny Potok - Swelinia – Staw 

Mazowiecki - Polana Bernadowo (w zależności od przebiegu wycieczki trasa spaceru może zostać 

skrócona). Podczas spaceru prowadzone będą obserwacje przyrodnicze (rozpoznawanie ptaków 

miejskich, wodnych, leśnych, słuchanie śpiewu ptaków wróblowych…). 

11. Wszystkie klasy uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy. 

12. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminy realizacji wycieczek zostaną 

uzgodnione z nauczycielem – opiekunem klasy. 

13. Jury konkursowe może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. 

14. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w siedzibie CIEE. 

15. Konkurs jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

 
                              


