
 

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO 
KORYTARZE MIGRACYJNE ZWIERZĄT W KARPATACH – ROLA I ZNACZENIE 

 
 

§ 1. Organizator konkursu 

Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia 
„Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Rynek 16/1, kod pocztowy 35-064 Rzeszów. 

§ 2. Cel konkursu 

Konkurs „KORYTARZE MIGRACYJNE ZWIERZĄT W KARPATACH – ROLA I ZNACZENIE” organizowany jest w 
ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej-korytarze migracyjne” realizowanego przy 
wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej.  
Cele: 

 popularyzacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem korytarzy ekologicznych wraz z szeroko 
pojętą ochroną środowiska, 

 propagowanie wśród młodzieży działań proekologicznych, 

 poszerzenie wiedzy z zakresu korytarzy migracyjnych, 

 kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony piękna przyrody oraz 
właściwych postaw wobec przejawów jej niszczenia.  

 
§ 3. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu / historii obrazkowej na temat korytarzy migracyjnych 
zwierząt w Karpatach –  ich roli i znaczenia. Komiks powinien składać się z 5 obrazków. Formularz (A3 A4, 
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny format), na którym należy narysować komiks znajduje 
się w załączeniu i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  Technika wykonania prac: rysunek, 
malarstwo, grafika komputerowa. 
 

§ 4. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (licea 
ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) na terenie województwa 
podkarpackiego. 

2. Formuła konkursu przewiduje udział indywidualnych osób/uczniów oraz grup max. 3 osobowych. 
3. Organizowany konkurs ma formułę otwartą - udział brać mogą uczniowie wszystkich klas bez 

względu na ich profil nauczania. 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (Formularz zgłoszeniowy stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) i prac konkursowych w terminach określonych w § 5. 

§ 5. Terminy i harmonogram konkursu 

1. Konkurs będzie prowadzony w terminie 15/09/2014 – 28/11/2014 r. 
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 28/11/2014 r.  
3. Termin nadsyłania prac: 28/11/2014 r.  
4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 08/12/2014 r. 

§ 6. Warunki konkursu i jego przebieg 



 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem przez uczestników warunków 
zawartych w niniejszym regulaminie.  

2. Decyzje o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa. 
3. Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe (oryginały) należy dostarczyć osobiście lub 

przesłać pocztą na adres Organizatora Konkursu z dopiskiem Konkurs: „KORYTARZE MIGRACYJNE 
ZWIERZĄT W KARPATACH – ROLA I ZNACZENIE”. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania prac 
dla celów promocyjnych w ramach projektu (wybrane prace zostaną opublikowane na stronach 
internetowych organizatora konkursu i partnerów konkursowych)  

 
§ 7. Komisja konkursowa  

 
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele instytucji partnerskich w tym m.in.: 

Ekspert z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ekspert z Magurskiego Parku Narodowego, 
przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przedstawiciel Organizatora. 

2. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez i spośród jej członków na 
pierwszym posiedzeniu Komisji.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.  
4. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów. 

 
§ 8. Rozstrzygnięcie konkursu 

 
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 
2. Ocena punktowa nadesłanych prac będzie uwzględniała zawartość merytoryczną i zgodność z 

tematem, oddziaływanie promocyjno-edukacyjne, innowacyjne, kreatywne podejście do tematu, 
jakość i estetyka wykonania, płynność przebiegu akcji opowiadanej historii , wartość przekazu 
(morał, motto, konkluzja).  

3. Dla uczestników, którzy otrzymają najlepsze wyniki organizatorzy przewidują nagrody, upominki 
oraz dyplomy. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 08/12/2014 r. 
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na portalach internetowych. 
6. Zwycięskie prace mogą być ponadto zamieszczone na stronie internetowej Organizatora Konkursu 

oraz partnerów konkursowych. 
 

§ 9. Nagrody 
 

1. Nagrody przyznawane są zgodnie z niniejszym regulaminem. 
 

 I miejsce: bon upominkowy do sklepu dla plastyków o wartości 200 PLN + upominki i gadżety 

 II miejsce: bon upominkowy do sklepu dla plastyków o wartości 150 PLN + upominki i gadżety 

 III miejsce: bon upominkowy do sklepu dla plastyków o wartości 100 PLN + upominki i gadżety 

 Wyróżnienia (które mogą zostać przyznane przez Komisję Konkursową): drobne upominki i 
gadżety 

 
2. Nagrody w konkursie zostaną sfinansowane ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej-
korytarze migracyjne”. 

 
§ 10. Informacje dodatkowe 

 
1. W sprawach nieujętych regulaminem w czasie trwania konkursu decyduje komisja konkursowa. 
 



 

 
 

Załącznik Nr 2 – Wzór formularza zgłoszeniowego 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

I. Informacje ogólne: 

Nazwa szkoły  

Ulica, numer 
 

Miasto, kod pocztowy 
 

Gmina, powiat 
 

Województwo 
 

Tel. stacjonarny placówki 
 

Adres email placówki 
 

 
 

II. Dane kontaktowe opiekuna i ucznia biorącego udział w konkursie: 

Imię i nazwisko ucznia/ów 
 

Osoba do kontaktu / opiekun 
 

Telefon komórkowy, 
stacjonarny 

 

Adres e-mail 
 

 
III. Pozostałe informacje: 

Źródło informacji o konkursie 
(praca, Internet, strona Organizatora, 
znajomi, inne) 

 

 


