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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

GIMNAZJALNYCH

,,Bioróżnorodność wokół Nas"

I. ORGANIZATOR
Za przeprowadzenie koŃursu odpowiędzialne jest:

Brodnicki Park Krajobrazowy
Grzmięca 10,

87-3 12 Pokrzydowo
tel.: 5ó 49 394 50

e-mai1: alicj a@bpark. strefa.p1

osoba do kontaktu: Alicja Tomczyk

II. CELD KoNKI-IRSU
1. Zdobł.warrie i pogłębianie wiedzy dotyczącej bioróżnolodności na tereńe Brodnickiego

Parku Kraiobrazowego.
2. Poszęrzęnie wiadomości z zakrcsu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.

3. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

4. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością bogactwem i pięknęm.

5. Mot}ałowanię i podejmowanie działń na źecz ochlony środowiska przl, odniczego w
najbliższ},rn otoczeniu,

6, Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekarvości poznawczej i twórczej uczniów-

1.

III. WARI-INKI UCZESTNICTWA
W konłursie mogąwziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu brodnickiego i
nowomiej skiego.
W celu przysą)ienia do konkursu należy przesłać pocztą 1 Iub max. 2 zdjęcia (format A4,
papier poły§k), przedstawiające najciekawsze ujęcia fauny i flory Brodnickiego Parku

Krajobrazowego. Przygotowarre pftcę lalęży przesłać lub dostarczyć osobiście na adres

siedziby Brodnickiego Parku Kmjobrazowęgo do 26.06.2015 roku, po czym 30 najlepszych
prace zostanie zamieszczonych na facebooku, z!łyciężą autorży, którzy otrzlmają największą

ilość laików. Głoso,\łaó na placę poprżeż kliknięcia będzie można do żI.09.2015 r. Nagrody
zostanąrozdane 30.09.2015 r. Prace należy podpisać oraz podać nazwę szkoĘ, klasę.
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IV. OCENIANIE
oceną prac zajmie się cńeroosobowa komisja, która spośród nadesłanych prac wybieze 30

najlepszych, Llóre zamięszczone zostaną na facebool-u. Zwycięzcami żostaną osoby, które

otrzymająnajwiększą ilość lajków.

V. OBOWĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU
Do obowiąków organizatola konkursu należy poinformo\łanie naucą,cieli szkół
gimnazjalnych o konkunie olaz czuwanię nad prawidłowlT n przebiegiem konłursu,

VI. KALRNDARZ KONKURSU
Konkurs Zostarrie ogłoszony od: maja 2015 r, do 30 września 2015 r. Zakończy się

wyłonieniem zwycięzców.
Nazwiska laweatów konkwsu zo§taną pźesłane na adres szkoły. Zwcięzcy zoslalą
zaploszeni na uroczystę podsumowanie i rozdanie nagród, które odbędzię się w OśIodku

Edukacii Ekologicznej,Miętowy Gaj",
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