
Regulamin konkursu „Ptaki mojej okolicy” 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 
02-323 Warszawa. 
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, które zgłosiły się do projektu 
„Ptaki mojej okolicy”.  
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 
a) uczniowie klas I-III  
b) uczniowie klas IV-VI 
4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie pod opieką merytoryczną osoby dorosłej (np. 
wychowawcy, nauczyciela). Jeden uczeń przygotowuje indywidualnie pod opieką osoby 
dorosłej jedną pracę. Z jednej placówki udział w konkursie wziąć może dowolna liczba osób.  

 
 

§ 2. Cele konkursu  
 

Główne cele konkursu to: 
• zainteresowanie uczniów tematyką ornitologiczną,  
• zachęcenie uczniów do podejmowania obserwacji terenowych przyrody w pobliżu 

własnego miejsca zamieszkania, 
• rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie samodzielnej obserwacji i dokumentacji 

swoich spostrzeżeń, 
• rozwijanie zdolności artystycznych uczniów i ich kreatywności, 
• uwrażliwienie uczniów na piękno i bogactwo przyrody znajdującej się wokół ich 

miejsca zamieszkania.  
 

§ 3. Zadanie konkursowe 
 
1. Zadanie konkursowe polega na: 
 
a) wyjściu uczestnika konkursu (pod opieką osoby dorosłej) na co najmniej jedną wycieczkę 
w teren w okolicach swojego miejsca zamieszkania w celu obserwacji występujących tam 
ptaków. Podczas wycieczki uczestnik dokumentuje (w postaci rysunków, zdjęć, opisów) 
gatunki obserwowanych ptaków z uwzględnieniem i krótkim opisem środowiska, w którym 
były one obserwowane (np. „park w śródmieściu, z wieloma starymi, dziuplastymi drzewami 
liściastymi oraz nielicznymi krzewami i niewielkim stawem porośniętym trzciną”). Podczas 
wycieczki uczestnik może też zapisywać zachowania ptaków (np. „ptak żerujący”, „ptak 
śpiewający”, „ptak przeganiający intruza z terytorium” itp.). Jeśli uczestnik jest w stanie 
odróżnić czy ptak jest samcem czy samicą, czy ptakiem młodym, również może to 
zanotować. 
 
b) Analizie notatek terenowych i na ich podstawie wykonaniu: 

• pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A3 lub A4 (młodsza kategoria 
wiekowa – klasy I-III). Praca plastyczna powinna być swoistą relacją z wycieczki, a 
więc ilustrować przynajmniej jeden gatunek obserwowanego ptaka wraz ze 
środowiskiem w którym był on obserwowany. 



• wykonaniu reportażu ilustrowanego zdjęciami lub rysunkami (starsza kategoria 
wiekowa – klasy IV-VI). Reportaż powinien zajmować do 2 stron tekstu - 
maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) oraz zawierać do 5 
rysunków/fotografii. Rysunki/fotografie powinny stanowić oddzielny załącznik do 
tekstu i być ponumerowane. W tekście powinny znaleźć się odsyłacze do 
rysunków/fotografii, zgodne z ich numerami. 

 
2. Praca konkursowa musi: 
 

• być pracą wykonaną samodzielnie przez ucznia; 
• być pracą przygotowaną specjalnie na potrzeby konkursu, nigdy wcześniej nie 

publikowaną; 
• zawierać specyficzny tytuł; 
• zawierać dane autorów (imiona i nazwiska autora, wiek, klasę do której uczęszcza 

uczeń oraz imię i nazwisko opiekuna pracy, nazwę i adres szkoły, z której pochodzi 
praca). Prace plastyczne powinny być podpisane na odwrocie. 

 
§ 4. Wysyłanie prac konkursowych 

 
1. Uczestnicy przesyłają prace konkursowe na adres Biura Warszawskiego Towarzystwa 
Przyrodniczego Bocian: ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa do dnia 26 października 2012 
roku (decyduje data wpływu do biura). Prace można też dostarczyć do biura osobiście po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: (22) 822 54 22. 
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.  
 
2. Wraz z pracą konkursową uczestnicy konkursu przesyłają organizatorom podpisane przez 
rodzica/opiekuna prawnego autora pracy oświadczenia: 
 
„O świadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 
Praca konkursowa jest pracą oryginalną, wykonaną na potrzeby konkursu „Ptaki mojej 
okolicy” przez podpisanego na pracy autora 
………………………………………………………………………………….............(imię i nazwisko) 
oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101 
poz. 926 ze zm.).” 

 
§ 5. Ocena prac konkursowych 

 
1. Oceny prac konkursowych dokona jury, powołane przez organizatorów, w składzie: 

• koordynator projektu (przewodniczący jury), 
• dwóch przedstawicieli TP „Bocian”, 
• artysta plastyk. 

 
2. Ocenie podlegać będą: 

• zgodność z tematem konkursu, 
• wartość merytoryczna, 
• wartość artystyczna i estetyka wykonania,  
• oryginalność w ujęciu tematu. 



 
3. Prace konkursowe niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
 
4. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji jury. 

 
§ 6. Nagrody 

 
1. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach 2 kategoriach wiekowych: 

• klasy I-III: I, II i III nagroda w oraz wyróżnienia,  
• klasy IV-VI: I, II i III nagroda w oraz wyróżnienia. 

 
2. Nagrody obejmują: 

• nagrody rzeczowe dla wszystkich laureatów, w tym lornetki dla zdobywców I i II 
miejsca, oraz m.in. książki, albumy, filmy przyrodnicze dla pozostałych laureatów; 

• ponadto, każda nagrodzona osoba otrzyma także zestaw materiałów edukacyjnych o 
tematyce ornitologicznej dla szkoły w której się uczy;  

• wszyscy laureaci oraz szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają kalendarz, 
zawierający prace nagrodzonych uczestników. 

 
3. Łączna wartość nagród wyniesie minimum 2 244 zł. 
 
4. Nie ma możliwości wymiany nagród oraz ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.  
 
5. Nagrody zostaną wysłane lub przekazane osobiście do szkół laureatów. 

 
§ 7 .Wyniki konkursu 

 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu nie później niż 
16.11.2012, a laureaci zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach mailowo lub listownie.   

 
§ 8. Ustalenia końcowe 

 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac na potrzeby ich 
zamieszczenia na stronie internetowej oraz wydania kalendarza.   
 
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i jego 
rozstrzygnięcia i zmiany sposobu podziału nagród. Ewentualne zmiany zostaną umieszczone 
na stronie internetowej konkursu.  
 
 
 


