
REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w powiecie opoczyńskim 

„Poszukiwania osobliwości przyrody w naszym powiecie” 
 
I.   Celem konkursu jest:  
     -  kształtowanie umiejętności obserwacji elementów przyrody  
        najbliższej okolicy, 
     -  rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych, 
     -  kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otocznia. 
II.   Każdy uczestnik konkursu lub zespół (2 do 3 osób), powinien wykonać      
prezentację tradycyjną lub multimedialną przedstawiającą samodzielnie 
wyszukany element przyrody ożywionej lub nieożywionej, który  wyróżnia się 
szczególnymi walorami przyrodniczymi w krajobrazie Ziemi Opoczyńskiej a 
nie został jeszcze odkryty i sklasyfikowany. Prezentacja powinna zawierać :  

1. Stronę tytułową: nazwa konkursu, tytuł pracy, dane autora (imię, 
nazwisko, klasa, szkoła), miejscowość,  data, imię i nazwisko nauczyciela-
opiekuna. 

2. CZĘŚĆ I: Nazwa i dokładna lokalizacja wybranego miejsca (opis słowny i 
mapka sytuacyjna) 

3. CZĘŚĆ II: Przedstawienie aktualnego wyglądu wybranego miejsca i jego 
walorów przyrodniczych (własne zdjęcia, opis słowny). 

4. CZĘŚĆ IV: Własne argumenty, uzasadnienie wyboru tego właśnie miejsca.  
5.  CZĘŚĆ V: Bibliografia. 

III.  Forma pracy:  zapis na płycie DVD lub innym nośniku, oryginał prezentacji  
      tradycyjnej. 
IV.  Zgłoszenie do udziału w konkursie na załączonym formularzu należy      
       przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurssp@wp.pl  
       do dnia 20 kwietnia 2016 r. 
V. Pracę wraz z wypełnionym oświadczeniem należy przekazać  
     organizatorom: 

1. Drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 1, 26-300 Opoczno, ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 5  z dopiskiem „Konkurs Przyrodniczy SP” lub 
drogą elektroniczną na adres: konkurssp@wp.pl  

2. Do 15 maja 2016 roku. 
VI.  Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

1. W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele plastyki i przyrody ze 
szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie. 
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2. Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność 
pracy z wymogami regulaminowymi (łącznie z podziałem na części), 
walory przyrodnicze i artystyczne pracy i zdjęć, estetykę wykonania . 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału  
w konkursie prac niespełniających kryterium tematycznego oraz wyżej 
wymienionych wymogów. 

4. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  
25 maja o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie na sali 
 A-V. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami są zaproszeni. 

VII.  Postanowienia końcowe: 
      1.  Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac. 
      2.  Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem      
           warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone  
           na konkurs zostały wykonane osobiście. 

3.  Zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez   
     szkołę (np. na stronie internetowej). 
4. O wynikach konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie   
     internetowej naszej szkoły. 
5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady 

konkursu. 
 
Uwaga: Jeśli nie masz programu do obróbki zdjęć, to możesz skorzystać  
               z darmowego  programu Photo Editor Fotor  - http://www.fotor.com/   
               (bez instalowania i bez rejestracji) lub programu XnView. Przed    
               zainstalowaniem programu XnView porozmawiaj z rodzicami 
               i przeczytaj regulamin korzystania z tego programu.   
                
 

                                                                                                                             Organizatorzy:  
                                                                                    Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych                                                                                   

                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na ewentualne  pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt na adres 
e-mail: konkurssp@wp.pl 
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