
Regulamin Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego 

pn.: ,,POZNAWANIE PRAZYRODY WYZWANIEM PRZYSZŁOŚCI’’ edycja 2016 

 

 

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Powiat Garwoliński. Konkurs zostanie przeprowadzony 

przez Wydział Organizacyjno- Administracyjny- Promocja oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

CELE:  

 

Celem konkursu jest zainteresowanie naturą, walorami przyrodniczymi Powiatu Garwolińskiego oraz 

tematyką wykorzystania surowców wtórnych w akcjach promocyjnych.  

 

UCZESTNICY  

 

-Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

 

ORGANIZACJA  

 

1. Za formalne zgłoszenie uczestnictwa ucznia w konkursie uważa się złożenie do 31 października 

2016r. pracy konkursowej oraz Karty Zgłoszenia Ucznia (wzór w załączniku) do Starostwa 

Powiatowego w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin Wydział Organizacyjno- Administracyjny- 

Promocja. Za złożenie pracy w terminie uważa się datę wpływu pracy do Starostwa Powiatowego w 

Garwolinie. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób: „Powiatowy Konkurs Ekologiczno 

– Przyrodniczy „POZNAWANIE PRZYRODY WYZWANIEM PRZYSZŁOŚCI” edycja 2016 część 

……………………. Kategoria ……………………  

 

2. Konkurs składa się z dwóch części:  

 

I część – Konkurs fotograficzny pn.: PODGLĄDAMY PRZYRODĘ’’, który przeprowadzony zostanie w 

dwóch kategoriach: -gimnazja, -szkoły ponadgimnazjalne  

 

II część- konkurs literacki pn.: Przyroda – Moja Miłość’’, który przeprowadzony zostanie również w 

dwóch kategoriach: -gimnazja, -szkoły ponadgimnazjalne  

 

3. Finał konkursu odbędzie się pomiędzy 15-18 listopada 2016r, w Zespole Szkół im. Marszałka J. 

Piłsudskiego w Garwolinie.  

 

4. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 25.11.2016r. w 

Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem.  

 

5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla poszczególnych części konkursu dla trzech laureatów 

w każdej kategorii, a także dla szkół, których uczniowie zdobędą I miejsca w konkursie w 

poszczególnych kategoriach.  

 

6. W konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie i 

nie były nigdzie wcześniej publikowane.  



 

PRACA KONKURSOWA  

 

I część – Konkurs fotograficzny - zdjęcia konkursowe muszą przedstawić przedstawiać zachowanie 

zwierząt, ptaków, oraz prezentować piękno przyrody, bioróżnorodność, wskazywać miejsca godne 

zainteresowania w tym walory płynących przez powiat rzek - każdy uczestnik Konkursu może złożyć 

na Konkurs tylko jedną pracę, która może składać się z jednego zdjęcia lub cyklu zdjęć (max 3 

fotografie) obiektów będących przedmiotem konkursu podpisanych jego imieniem i nazwiskiem, 

wykonanych techniką profesjonalną wydrukowanych w formacie A4, oraz cyfrowych wersji tych 

samych fotografii zapisanych w formacie JPG o rozdzielczości min. 1000 dpi na płycie CD. - nie 

zezwala się na retusz fotografii ani zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania 

elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jego oryginalnej kompozycji. Przesłana fotografia 

powinna mieć zachowane informacje EXIF dotyczące wykorzystanego sprzętu fotograficznego. Nie 

dopuszcza się stosowania technik kadrowania fotograficznego elementu, - zdjęcie powinno zawierać 

opis (tytuł, informacja o fotografowanym obiekcie, określenie miejsca wykonania fotografii, 

miejscowość, przybliżona lokalizacja, imię i nazwisko autora, szkoła) oraz hasło zachęcające do 

obserwacji i dokumentowania przyrody - nie przyjmujemy prac zbiorowych, - do konkursu można 

zgłaszać prace wykonane od 01.09.2016r. do 15.10.2016r.  

 

II część – Konkurs literacki 1.Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej powiatu garwolińskiego. Szkoła może wysyłać max 3 prace. 2.Utwory nadesłane 

na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w 

konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory 

nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem 

jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były 

publikowane w którymkolwiek z mediów. Prace konkursowe podlegają prawom autorskim. Osoby 

nadsyłające prace powinny wyrazić zgodę na publikowanie prac i przetwarzanie danych osobowych. 

3.Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków 

uczestnictwa w konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia 

okoliczności wymienionych w § pkt 2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej 

nagrody.  

 

Forma pracy - dowolna. 


