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B łodnic hi Pałk Kruj o błazowy

REGULAMIN KONKI-IRSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SfiÓŁ
PODSTAWOWYCH OBSZARU

,,Bioróżnorodność Wokół Nas "

I. ORGANIZATOR
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest:

Brodnicki Park Krajobrazowy
Grzmięca 10,

87-312 Pokrzydowo
tel.: 5ó 49 394 50
e-mail: alici a@bpark. strefa.pl
osoba do kontaktu: Aiicia Tomczyk

II. CELE KONKURSU
1, Zdobl.wanie i pogłębianie więdzy dotycz€ęj bioróznorodności znajdującej się na telenie

Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
2, Poszelzenie wiadomości z zakesu ekologii, ocfuony przyrody i ochrony środowiska.
3. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przlrody.
4. Zainteresowarrie światem, jego różnorodnością bogactwem i pięknem.

5. Motywowarrie i podejmowarrie działń na rżecż ochrony środowjska przyrodrriczego

w najbliżs4,rn otocżeniu.
6, Wyłanianie talentów oraz rozbudzarrie ciekawości poznawczej i twórczej uczrriów.

IaI. WARUNKI UCZESTNICTWA
l. W koŃursię mogą rłziąć udział ucmiowie szkół podstawowych z powiatu brodnickiego

i nowomiejskiego.
2. W c€lu przystą)ienia do konkrrsu należy prześł.ć pocztą 1 lub max. 2 prace (fornat A4),

pźedstawiające fuunę i florę naszego legionu. Pźygotowane prace naleźy przesłać lub
dostarczyć osobiścię na adres siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego do 26,0ó,2015
roku, po czym 30 naj]epszych prace zamieszczonych zostanie na facebooku_ Zwycięzą
autoźy, l1órży otrzymają największą ilość lajków. Głosowaó na prace poprzez kliknięcia
będzie można do 21.09.2015 r, Nagrody zostaną rozdane 30.09.2015 r. Pracę nalęży podpisaó
oraz podac nazwę szkoĘ, klasę.
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IV. OCENIAME
oceną prac zajmie się czteroosobowa Lomisją która spośród nadesłanych prac wybierze 30

najlepszych, które Zamięszczone zostaną na facebooku. Zwycięzcafi\i zostaną osoby, któie

otrzymają naj większą ilośó lajków.

V. OBOWIĄZr<I ORCANIZATORA KONKURSU
Do obowiąków olganizatoru kontursu naleĄ poinformowanie nauczycieli szkół

podslawowych o konkursie oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

vI. KALENDARZ KoNKUR§U
Konkurs zostanie ogłoszony od: maja 2015 r. do 30 września 2015 r. Zakończy się
wałonieniem zwycięzców,
Nazwi§ka laureatów koŃursu zostaną przesłanę na adres szkoĘ, Zwycięzcy Zostaną

Zaproszeni na uoczyste podsumolvanie i rozdanie nagród, które odbędże się w Ośrodl-u

Edukacji ELologicznei,,Mięto\ły Gaj".
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