
 

Suwalski Park Krajobrazowy (SPK)  

zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie 

plastycznym pn. 

      „„PPooddwwooddnnii  mmiieesszzkkaańńccyy  SSttaawwuu  TTuurrttuullsskkiieeggoo”” 
 

              REGULAMIN KONKURSU 

Cele konkursu:  

 Poznanie różnorodności bezkręgowców wodnych. 

 Poszerzenie wiedzy na temat ich wyglądu oraz miejsca występowania np. toń wodna, dno zbiornika, 

powierzchnia wody. 

 Rozbudzenie zainteresowania bogactwem i pięknem przyrody. 

 Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej u dzieci. 

 Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu posługiwania się różnymi technikami 

plastycznymi. 

 Kształtowanie inwencji plastycznej oraz umożliwienie prezentacji własnej twórczości. 
 

Warunki konkursu: 

1. Wiek uczestników 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas „0”-IV szkoły podstawowej z terenu SPK i otuliny.  

2. Forma plastyczna: 

Prosimy o nadsyłanie prac w formacie A4, technika wykonania dowolna (np. rysunek, malarstwo, grafika, technika 

mieszana) 

3. Każda praca powinna być opatrzona metryką, znajdującą się na odwrocie pracy, zawierającą 

następujące informacje (DRUKOWANYMI  LITERAMI): 

 IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY, KLASA, 

 NAZWA SZKOŁY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA AUTOR PRACY. 

4. Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć (nie doklejać) wypełnioną przez Rodziców zgodę na 

wykorzystywanie wizerunku osoby niepełnoletniej (formularz w załączniku)   
 

5. Kryteria oceny prac: wierność tematyce konkursu, pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej, dobór 

materiałów do wykonania pracy, walory estetyczne. 

UWAGA!!! Bardzo duży nacisk zostanie położony na samodzielność wykonania pracy!!! 
 

6. Ostateczny termin nadsyłania prac mija: 27 marca 2021 r.(piątek) 

7. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej oraz portalu Facebook Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego.  

8. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

Suwalski Park Krajobrazowy 

Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” 

UWAGA !!! Każdy uczeń może nadesłać tylko jedną pracę na ww. konkurs. 

9.Nagrody: 

Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatora. Za najciekawsze z nich wręczone zostanę nagrody. 

Opiekunowie wyróżnionych i nagrodzonych uczniów otrzymają podziękowania.  

10.Nagrody zostaną wręczone podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi lub dostarczone do szkół w 

umówionym terminie. Sposób wręczenia nagród i wyróżnień uzależniony będzie od obowiązujących restrykcji 

sanitarnych.  

Prace nagrodzone i wyróżnione stworzą wystawę, która zostanie zaprezentowana w siedzibie Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego.  

11.Uwagi końcowe: 

 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie prac podczas transportu. 
 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Paulina Brezgieł – główny specjalista do spraw edukacji  

w SPK (tel. 87 569 18 01) 


