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REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

„Nasze ścieżki przyrodnicze” 
 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  we współpracy z: 

Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Parkiem 

Narodowym Gór Stołowych oraz Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Nazwa Konkursu: „Nasze ścieżki przyrodnicze”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. 

3. Realizatorami Konkursu są: 

a) Dolnośląski  Zespół Parków Krajobrazowych; 

b) Karkonoski Park Narodowy; 

c) Park Narodowy Gór Stołowych. 

4. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje o 

konkursie wraz z regulaminem zamieszczone będą na stronie: https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl w 

zakładce Wydarzenia/Aktualne wydarzenia/Konkursy.  

5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas I – V dolnośląskich szkół podstawowych. 

6. Konkurs jest jednoetapowy. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

§ 2. Cele Konkursu  

1. Uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody Dolnego Śląska; 

2. Nabycie umiejętności w zakresie czynnej ochrony przyrody; 

3. Przedstawienie walorów przyrodniczych Dolnego Śląska,  

4. Zwrócenie uwagi na konieczność propagowania idei ochrony przyrody; 

5. Szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem 

parków krajobrazowych i parków narodowych; 

6. Pobudzenie kreatywności uczestników i wspieranie pracy w grupie. 

 

§ 3. Przedmiot Konkursu i uczestnicy 

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przygotowanie ścieżki przyrodniczej znajdującej się w 

okolicy zamieszkania uczestników Konkursu.  

2. Realizacja pracy konkursowej zakłada pracę zespołową całej klasy.  

3. Zawartość merytoryczna pracy konkursowej wpisuje się w treści ujęte w podstawie programowej 

edukacji przyrodniczej. 

4. Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) I kategoria – uczniowie klas I - III szkół podstawowych, którzy przygotują pracę konkursową w 

formie makiety; 

https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/
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b) II kategoria – uczniowie klas IV - V szkół podstawowych, którzy przygotują pracę konkursową w 

formie pracy multimedialnej. 

5. Prace w poszczególnych kategoriach oceniane będą z podziałem na poziomy nauczania tj. odrębnie 

dla klas I, odrębnie dla II itd. 

 

§ 4.  Prace konkursowe  

I kategoria (uczniowie klas I-III) 

1. Praca będzie miała postać makiety przestrzennej o wymiarach 1 x 1 m. Makieta wykonana zostanie 

zespołowo przez uczniów jednej klasy z materiałów naturalnych oraz powszechnie wykorzystywanych 

materiałów plastycznych. Do wykonania pracy użyć można wszelkich technik plastycznych. Będzie ona 

przedstawiała ścieżkę przyrodniczą opracowaną przez uczniów na podstawie wiedzy o regionie, który 

zamieszkują. 

2. Pracę konkursową uczniowie wykonają w oparciu o inspirujące informacje na temat walorów 

przyrodniczych okolic zamieszkania, znajdujących się tam pomników przyrody, rezerwatów, parków 

zabytkowych, parków krajobrazowych i narodowych przekazane przez nauczyciela. Informacje te mają 

stanowić podstawę do opracowania przez uczniów makiety wymyślonego przez uczniów obszaru 

chronionego, który mógłby znajdować się w okolicy ich miejsca zamieszkania. Na jego obszarze 

wyznaczą ścieżkę edukacyjną/przyrodniczą. 

3. Po wykonaniu prac plastycznych nauczyciel omówi z klasą powstałą ścieżkę przyrodniczą. 

Uzupełnieniem pracy plastycznej jest komentarz uczniów do powstałej ścieżki przyrodniczej. Nauczyciel 

dokumentuje wypowiedzi uczniów w wybranej formie: opisu na podstawie informacji uzyskanych od 

uczniów lub nagrania dźwiękowego czy nagranego filmu z wypowiedziami uczniów. 

4. Prace przekazywane będą w postaci dokumentacji zdjęciowej (minimum 5 zdjęć jednej pracy) wraz 

z opisem przygotowanym przez nauczyciela (plik tekstowy w formacie pdf) lub też nagraniem audio lub 

wideo (do 5 min.).  

Zdjęcia, pliki audio i wideo zapisane i dostarczone w powszechnie stosowanych formatach. 

 

II kategoria (uczniowie klas IV-V) 

1. Praca będzie miała postać (do wyboru): filmu (max. do 7 min.), prezentacji multimedialnej (max. 

do 25 slajdów) lub strony internetowej przygotowanej zespołowo przez uczniów jednej klasy. Będzie 

ona przedstawiała ścieżkę przyrodniczą opracowaną przez uczniów na podstawie wiedzy o regionie, 

który zamieszkują.  

2. Pracę konkursową uczniowie wykonają w oparciu o inspirujące informacje na temat walorów 

przyrodniczych okolic zamieszkania, znajdujących się tam pomników przyrody, rezerwatów, parków 

zabytkowych, parków krajobrazowych i narodowych przekazane przez nauczyciela. Informacje te mają 

stanowić podstawę o opracowania przez uczniów przewodnika po ścieżce przyrodniczej w okolicy ich 

miejsca zamieszkania.  

3. Prace przekazywane będą w postaci filmu, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej 

zapisane i dostarczone w powszechnie stosowanych formatach.  
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§ 5. Warunki udziału w Konkursie 

1. Zaprojektowane ścieżki przyrodnicze nie mogą prowadzić po istniejących ścieżkach dydaktycznych, 

edukacyjnych itp. Muszą stanowić opracowanie własne uczniów. 

2. Nagrania, filmy i prace nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnicy (klasa i placówka oświatowa) są zobowiązani do uzyskania od 

osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień 

w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie i przedstawienia ich Organizatorowi. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających powyższych 

warunków. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego wraz z załącznikami. 

5. Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu.  

6. Nadesłane prace po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę (§ 7). 

7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, a także z 

niego wyłączonych.    

8. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania prac. 

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Realizatorów w tym 

członkowie komisji oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

 

§ 6. Zgłoszenie do konkursu i przesyłanie prac 

1. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres:  konkursdbp@wroclaw.dbp.wroc.pl w terminie 

określonym w § 7. Wiadomość e-mail powinna być opisana: 

a) w tytule wiadomości e-mail:  Konkurs „Nasze ścieżki edukacyjne”; 

b) w treści wiadomości e-mail: Kategoria ….., nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela; 

c) w załączeniu formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. 

2. Zgłoszenie zawierać będzie: 

a) Formularz zgłoszeniowy/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela (załącznik nr 1 do 

Regulaminu); 

b) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dziecka / Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

dziecka - dla każdego ucznia odrębne oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

c) Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik nr 3 do Regulaminu); 

3. Zgłoszone prace konkursowe umieszczone będą przez nauczyciela na dysku w chmurze utworzonym 

przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Link do dysku udostępniony będzie poprzez kontakt z 

wyznaczonym przedstawicielem Organizatora: b.malentowicz@wroclaw.dbp.wroc.pl 

 

§ 7. Terminy konkursu: 

1. Ogłoszenie konkursu: 21 lutego 2022 roku. 

2. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego: do 11 marca 2022 roku. 

3. Nadsyłanie prac:  do 04 kwietnia 2022 roku. 

4. Ogłoszenie wyników:  15 kwietnia 2022 roku. 

 

 

mailto:konkursdbp@wroclaw.dbp.wroc.pl
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§ 8. Kryteria oceny prac konkursowych, rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Oceny prac i wyłonienia najlepszych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

Konkursu, zwana dalej „Komisją”. 

2. Komisja składa się z 5 osób, przedstawicieli Organizatora i Realizatorów Konkursu. 

3. Ocena Komisji obejmuje spełnienie wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie 

(szczegółowe kryteria w załączniku nr 4 do Regulaminu). 

4. Spośród nadesłanych prac konkursowych Komisja wybierze najwyżej punktowane prace z każdego 

poziomu edukacyjnego w poszczególnych kategoriach. Zaplanowano 48 wycieczek dla wyłonionych  

laureatów w obu kategoriach. 

5. Organizator dopuszcza zwiększenie puli nagród.  

6. Nagrodami dla laureatów w kategorii I i II (klas, które uzyskają największą liczbę punktów w 

konkursie) będą dwudniowe lub jednodniowe wyjazdy do parków narodowych lub krajobrazowych na 

Dolnym Śląsku i udział w zajęciach edukacyjnych. 

7. Realizator zapewnia udział w zajęciach, posiłek, oraz pokrycie opłat za wstęp, a w przypadku zajęć 

dwudniowych pokrywa również koszty noclegu oraz zwrot kosztów przejazdów uczniów wg średniej 

stawki wynajmu autokarów w województwie dolnośląskim w roku 2022. 

8. Decyzja Komisji  jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

9. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

10. O wynikach konkursu Organizator  poinformuje na stronie internetowej: 

https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl. Wyniki opublikowane będą również na stronach internetowych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych; Karkonoskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych. 

11. Szczegółowe terminy oraz miejsca pobytu nagrodzonych klas zostaną uzgodnione pomiędzy osobą 

wskazaną w formularzu zgłoszeniowym danej klasy a wyznaczonym przedstawicielem Dolnośląskiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych adres mailowy: kkoscielniak@dzpk.pl, tel. 509-761-583. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Nagrody w postaci wyjazdów do parków narodowych i krajobrazowych Dolnego Śląska realizowane 

będą w maju, czerwcu, wrześniu i październiku 2022 roku .  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac w materiałach związanych z konkursem na 

swoich stronach internetowych, w mediach w tym w mediach społecznościowych  

z zaznaczeniem nazwisk autorów, klasy i szkoły oraz ogólnego tytułu pracy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 

4. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź nierozstrzygnięciu Konkursu 

Organizator podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. 

5. Wszelkie pytania dotyczące szczegółów Konkursu należy kierować na adres mailowy: 

b.malentowicz@wroclaw.dbp.wroc.pl; tel. 530 343 802.  

 

https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/
mailto:kkoscielniak@dzpk.pl
mailto:b.malentowicz@wroclaw.dbp.wroc.pl


Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

(proszę o wypełnienie literami drukowanymi) 
 

1. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: ………………………………………..…………………….……………. 

2. Dane kontaktowe  nauczyciela/ opiekuna ( telefon, e-mail): ………………………………….………… 

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

3. Nazwa szkoły, klasa  ……………………………………………………………………………………………….………… 

4. Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

5. Miejsce wykonania: ………………………………………………………………………………………….……………… 

6. Dane kontaktowe osoby, wskazanej do uzgodnień realizowania wycieczki w ramach nagrody  

(imię, nazwisko, telefon, e-mail)…………………………………………………………………………………………… 

 

 

             ……………………………………  

(miejscowość i data) 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych ……………………………………………..  
                                                                                                                                                                                  (imię i nazwisko  nauczyciela/opiekuna) 

w celach związanych wyłącznie z realizacją konkursu  „Nasze ścieżki przyrodnicze”, organizowanego 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z: Dolnośląską Biblioteką 

Pedagogiczną  we Wrocławiu, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem 

Narodowym oraz  Parkiem Narodowym Gór Stołowych (art. 6 ust. 1 lit a/ Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

..…………………………………………….……… 

(podpis nauczyciela/opiekuna )  

 

 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka / dzieci 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku dziecka……………………………………………..  
                                                                                                                                                                                                 (imię i nazwisko  dziecka) 

w związku z realizacją pracy do konkursu „Nasze ścieżki przyrodnicze”, organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z: Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną  

we Wrocławiu, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem Narodowym 

oraz  Parkiem Narodowym Gór Stołowych  oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie 

go na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatorów oraz stronie  Facebook, w celach 

informacyjnych, na czas do 30.06.2022r. (art. 6 ust. 1 lit a/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 

……………………………………….……… 

(podpis opiekuna prawnego) 

 

…………………………………………….. 

               (miejscowość i data) 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka / dzieci 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych ……………………………………………..  
                                                                                                                                                                                    (imię i nazwisko  dziecka)    

w celach związanych wyłącznie z realizacją konkursu  „Nasze ścieżki przyrodnicze”, organizowanego 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z: Dolnośląską Biblioteką 

Pedagogiczną  we Wrocławiu, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem 

Narodowym oraz  Parkiem Narodowym Gór Stołowych  (art. 6 ust. 1 lit a/ Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

……………………………………….……… 

(podpis opiekuna prawnego) 

 

…………………………………………….. 

               (miejscowość i data) 

 



Załącznik nr 3 
do Regulaminu konkursu 

 

 

 

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do pracy przekazanej 

Organizatorowi w ramach konkursu przyrodniczego „Nasze ścieżki przyrodnicze”, organizowanego 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z: Dolnośląską Biblioteką 

Pedagogiczną  we Wrocławiu, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem 

Narodowym oraz  Parkiem Narodowym Gór Stołowych 

Oświadczam, że przekazana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób 

trzecich. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi i Współorganizatorom praw 

autorskich i (niewyłącznych) praw majątkowych do przekazanej pracy: 

− w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przekazanego filmu – wytwarzania egzemplarzy utworu 

bez względu na technikę (np. techniką cyfrową itp.), ilość i wielkość nakładu; 

− w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do 

obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą bezprzewodową, 

wystawianie, odtworzenie, remitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w 

nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, dokonywanie skrótów i opracowań, 

wykorzystanie filmu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do materiału 

promocyjnego, artykułu prasowego; 

− w zakresie praw pokrewnych z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dostarczonej pracy powoduje przeniesienie na 

Organizatora i Współorganizatorów własności nadesłanego egzemplarza filmu, bez względu na formę 

w jakiej został dostarczony. 

 

…………………………………….……… 

(podpis opiekuna / nauczyciel) 

 

 

…………………………………………….. 

               (miejscowość i data) 

 
 


