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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 grup z Gdańska, Gdyni i Sopotu, w podziale na III kategorie wiekowe: 

I. Grupy przedszkolne (wiek 5-6 lat) 

II. Klasy I-III szkół podstawowych 

III. klasy IV-VI szkół podstawowych 

3. Uczestnicy konkursu działają w zespołach złożonych z wszystkich dzieci z grupy przedszkolnej/uczniów klasy. 

4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wspólnie, przez całą grupę/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. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, upływa 19 kwietnia 2019 r. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  10 maja 2019 r. 

7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

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

9. Jury wyłoni laureatów - trzy klasy (po 1 w każdej kategorii wiekowej), które zostaną nagrodzone 

wycieczkami lub warsztatami przyrodniczymi i książkami na temat ptaków (dla każdego ucznia z nagrodzonej 

grupy). Przewiduje się również wyróżnienia nagrodzone książkami przyrodniczymi dla grupy/klasy. Wycieczki 

odbędą się w maju i czerwcu 2019 r. Nauczyciel – opiekun klasy wybierze jedną z propozycji: 

I. Warsztat stacjonarny lub trenowy w pobliżu przedszkola/szkoły (do ustalenia) 

II. Ujście Wisły. Ścieżki Natury: Rezerwat przyrody Mewia Łacha na Wyspie Sobieszewskiej (początek o godz. 
9.15 na przystanku autobusu 112 'Przystań' w Świbnie - dojazd autobusem 112 z Gdańska we własnym zakresie, 
powrót ok. godz. 14.00) - spacer ścieżką edukacyjną wraz z obserwacjami przyrodniczymi, m.in. z platformy 
widokowej w ujściu Wisły. W rezerwacie znajduje się jedyna w Polsce kolonia lęgowa rybitwy czubatej. Jest to 
jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów wybrzeża Bałtyku. Stanowi niezwykle ważne żerowisko i miejsce 
odpoczynku dla ptaków migrujących (wodno-błotnych) oraz ostoję fok szarych.  

III.  Gdynia (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 - SKM Sopot Kamienny Potok. Podczas spaceru 

prowadzone będą obserwacje przyrodnicze (rozpoznawanie ptaków miejskich, wodnych, leśnych, słuchanie 

śpiewu ptaków wróblowych…). 

10. Wszystkie grupy/klasy uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy. 

11. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową, terminy realizacji wycieczek zostaną 

uzgodnione z nauczycielem – opiekunem klasy. 

12. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej CIEE. 

13. Konkurs jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku. 

 

 


