
 

                                                                                                                                                                 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 196/3337/2021 

                                                                                                                                                                 Zarządu Województwa Podlaskiego 

                                                                                                                                                                 z dnia 8 kwietnia 2021 roku 

 

Regulamin 

Konkursu Plastycznego Dla Dzieci „Choć jeden dzień Pszczołą być” 

 

§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Dla Dzieci „Choć jeden dzień Pszczołą być”, 

zwanego dalej Konkursem, jest Samorząd Województwa Podlaskiego. 

2. Województwo Podlaskie realizuje Konkurs przy koordynacji Departamentu Rolnictwa 

i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

w Białymstoku. 

 

§2 

Cele konkursu 

1. Rozpowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat roli pszczoły w środowisku naturalnym. 

2. Zwrócenie uwagi młodego pokolenia na zagrożenia wynikające z małej ilości pasiek oraz 

uprzemysłowienia rolnictwa.  

3. Zaprezentowanie sposobów ochrony przyrody będącej źródłem życia i pracy pszczoły.  

4. Inspiracja dzieci do poszerzenia wiedzy w zakresie działań, które wpływają na spadek 

liczebności zapylaczy, w szczególności pszczół. 

5. Mobilizacja dzieci do działań twórczych i rozwijania talentów plastycznych. 

 

§3 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko uczniowie szkół podstawowych działających na 

obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej w formacie A4 

w układzie poziomym przedstawiającej jedno z następujących zagadnień: 

a) rola pszczoły w przyrodzie; 

b) zagrożeniach dla pszczół wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia 

rolnictwa; 

c) sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół;  

d) możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół. 

3. Praca może być wykonana w dowolnej technice malarskiej rysunkowej lub graficznej 

(nie będą oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły, prace przestrzenne itp.). 

4. Pracę konkursową należy na odwrocie podpisać tytułem oraz klasą, imieniem i nazwiskiem 

jej autora. 



 

5. Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  

6. Do wysyłanej pracy należy dołączyć wypełniony prawidłowo i podpisany formularz 

zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu). Organizator prosi o nie przyklejanie formularza 

zgłoszeniowego do pracy plastycznej. 

7. Formularz zgłoszeniowy zawierający także zgodę na przetwarzanie danych uczestnika 

Konkursu powinien być podpisany przez rodzica (opiekuna ustawowego) lub opiekuna 

prawnego dziecka. 

8. Prace wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem należy złożyć lub przesłać w terminie 

do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora Konkursu: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

15-888 Białystok 

 

§4 

Organizacja i zasady Konkursu 

1. Nadesłane prace będą ocenianie przez Komisję Konkursową składającą się z min. 4 osób. 

2. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 

 0-4 klasa; 

 5-8 klasa; 

3. Organizator Konkursu po ocenie prac nadesłanych w oznaczonym terminie przez Komisję 

Konkursową, ufunduje nagrody dla laureatów Konkursu I, II i III miejsca oraz wyróżnień 

w każdej z  kategorii.  

4. Organizator z prac laureatów planuje wydanie kalendarza na 2022 r.  

5. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o wygranej listownie bądź telefonicznie.  

 

§5 

Kryteria oceny 

1. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności: 

a) Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu- 0 pkt. – 5 pkt. 

b) Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie 0 pkt. – 5 pkt.  

c) Walory estetyczne pracy 0 pkt. – 5 pkt. 

2. Każdy z członków Komisji Konkursowej może przyznać maksymalnie 15 pkt. dla każdej 

z prac konkursowych.  

 

Założenia dodatkowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych do Konkursu. 

2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.  



 

3. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu przechodzi na Organizatora nieodpłatnie własność 

egzemplarza pracy oraz przeniesione zostają przysługujące uczestnikowi autorskie prawa 

majątkowe do tej pracy. Uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do wykorzystania 

w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy.  

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, np. przeznaczenie upominków 

wszystkim uczestnikom Konkursu. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie, a związanych  

z organizacją Konkursu prosimy kierować na adres: rolnictwo@wrotapodlasia.pl, bądź 

telefonicznie: 85 66-54-216. 

 


