
                                                                                                                                 

       REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

„Ptaki drapieŜne i sowy w środowisku naturalnym” 
 
I. Organizator: 
           Białostockie Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 
           
II.   Cele konkursu: 

� Upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień ekologicznych związanych z występowaniem 
ptaków drapieŜnych w Polsce.  

� Kształtowanie postaw proekologicznych, wzbudzanie zainteresowania problematyką ochrony 
gatunków zagroŜonych. 

� Rozwijanie poczucia estetyki, wyobraźni oraz zdolności plastycznych. 
 

III.  Warunki uczestnictwa:  
1. Wykonanie jednej pracy plastycznej przedstawiającej wybranego ptaka drapieŜnego lub ptaków 

drapieŜnych w ich naturalnym środowisku. 
2. Format i technika prac plastycznych jest dowolna.  
3. Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli, szkół o profilu ogólnym i artystycznym oraz   

osób dorosłych. 
4. Udział w konkursie  jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
5. KaŜdy uczestnik dołącza do pracy kartę zgłoszenia umieszczając ją na odwrocie. Kartę naleŜy 

wypełnić drukowanymi literami ( załącznik nr 1), podpisując zgodę na przekazanie jej na własność 
Organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do 
celów konkursowych i realizacji wystawy pokonkursowej. 

6. W imieniu uczestników niepełnoletnich, wszelkie oświadczenia wypełnia rodzic. 
7. Prace plastyczne nagrodzone i wyróŜnione przechodzą na własność organizatora. 
8. W konkursie nie mogą brać udziału rodziny pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 

 
IV.  Termin i miejsce nadsyłania prac: 

Prace naleŜy dostarczyć do 04.12.2015 r. na adres: 
Białostockie Muzeum Wsi  
Ul. Nadawki 21 c 
16-010 Wasilków 

Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „Ptaki drapie Ŝne i sowy w środowisku naturalnym”  
W przypadku prac nadsyłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. 
 

V. Zasady oceniania i nagradzania: 
     1.   Nadesłane prace plastyczne będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 

a. PRZEDSZKOLE  
b. SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 1-3)  
c. SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 4-6)  
d. GIMNAZJUM  
e. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  
f. DOROŚLI (powyŜej 18 lat) 
W kaŜdej kategorii wiekowej zostaną przydzielone trzy miejsca. Jury dopuszcza moŜliwość 

przyznania dodatkowych nagród oraz wyróŜnienia szczególnego. 
 

 
 



 
VI.  Ogłoszenie wyników konkursu: 

1.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bialostockiemuzeumwsi.pl 
oraz www.sokolarnia.edu.pl do 14 grudnia 2015 r. oraz wysłane na adres e-mailowy opiekuna lub 
właściciela pracy plastycznej. 

2.  Wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2015 r. w Ratuszu - w głównej siedzibie Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku, o czym osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą e-mailową. 

 
VII. Publikacja prac: 
      1.  Prace plastyczne nagrodzone i wyróŜnione przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace 
           mogą być odebrane po realizacji wystawy pokonkursowej do 29 lutego 2016 r. 
      2.  W zaleŜności od ilości nadesłanych prac, komisja dopuszcza wybranie spośród wszystkich prac 

     plastycznych tych, które zostaną upublicznione w ramach wystawy pokonkursowej. 
3. Na wystawie pokonkursowej zostanie upublicznione: Imię i nazwisko, wiek autora,  technika 

wykonania.  
      4.  Otwarcie pokonkursowej wystawy prac plastycznych nastąpi w dniu 21 grudnia 2015 r. 
 
VIII. Kontakt:  

Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do: Piotr Gutowski, tel.509-336- 816; 85 74-36- 
082, email: bmw@muzeum.bialystok.pl  

 
 IX. Uwagi dodatkowe: 

1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia na czas 
transportu nie będą brane pod uwagę.  

2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROSZĘ O UMIESZCZENIE NA ODWROCIE PRACY PLASTYCZNEJ 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Konkurs plastyczny  
„Ptaki drapie Ŝne i sowy w środowisku naturalnym” 

 
………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko Autora* 
 
………………………………………………………………….. 
Kategoria wiekowa ( proszę dodatkowo wpisać wiek uczestnika)*: 
 
………………………………………………………………….. 
Technika wykonania* 
 
Dane do korespondencji* : 
 
1. Nazwa i adres placówki/ adres uczestnika: 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Dane kontaktowe instruktora, rodzica/ właściciela pracy plastycznej*: 
 
……………………………………………………….. 
                                        Imię i nazwisko 

Adres e-mail:……………………………………………...... nr telefonu:………………………………… 

Oświadczenie*: 

„WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka danych osobowych zawartych w karcie 

zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji działań konkursowych (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.). 

 
………………………………       …………………………………… 
        Miejscowość, data                                           czytelny podpis 

WyraŜam zgodę na upublicznienie  pracy plastycznej wraz z podstawowymi danymi w ramach 

wystawy pokonkursowej. 

 
 ………………………………       …………………………………… 
        Miejscowość, data                               czytelny podpis 

Przekazuję pracę plastyczną na własność organizatora wraz z wszelkimi prawami do niej. 

 
………………………………       …………………………………… 
        Miejscowość, data                                 czytelny podpis 

 

 

 

* wypełnić obowiązkowo 


