
 

Konkurs przyrodniczy – II edycja 

„Lasy Nadleśnictwa Międzyrzec – ostoją dzikiej przyrody” 

 
 
Regulamin i karta zgłoszenia poniżej. 
 

Regulamin Konkursu Przyrodniczego pod hasłem: 
„Lasy Nadleśnictwa Międzyrzec – ostoją dzikiej przyrody” – II edycja 

 
 

§ 1. 
Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego 

w Międzyrzecu Podlaskim, zwane dalej Organizatorem 
 

§ 2. 

1. Celem i zadaniem Konkursu jest: 

a) rozwijanie zainteresowań przyrodniczych  

b) zachęcanie do obserwowania i podziwiania dzikiej przyrody w lasach Nadleśnictwa 

Międzyrzec  

c) poznawanie różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

rzadkich, objętych ochroną prawną  

d) kształtowanie szacunku do przyrody  

 

2. Szczegółowych informacji udziela Barbara Dybała – nauczyciel biologii. 

Kontakt: tel.: (83) 371 47 66. 

§3. 
 

1. Konkurs jest zamknięty – skierowany do uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim i gimnazjalistów z powiatu 

bialskiego i radzyńskiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, 

b) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa  

w niniejszym regulaminie.  

c) dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 



§ 4. 

1. Konkurs trwa od dnia 15 lutego 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.  

2. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i przebiega w trzech kategoriach: 

literackiej, plastycznej oraz fotograficznej 

3. Uczeń może wziąć udział w każdej z trzech kategorii konkursu. 

4. Prace konkursowe w każdej kategorii dotyczą przyrody w Nadleśnictwie 

Międzyrzec Podlaski 

a) prace literackie, powinny być pracami autorskimi, zajmującą maksymalnie dwie 

strony wydruku komputerowego formatu A4 pisanego czcionką numer 12 oraz 

w postaci elektronicznej na płycie CD opatrzonej następującymi danymi: 

 imię i nazwisko uczestnika, klasa, pełna nazwa szkoły (w przypadku 

gimnazjalistów). 

b) prace plastyczne, powinny być pracami autorskimi, wykonane dowolną techniką, 

formatu A3  

c) każdy autor może zgłosić maksymalnie cztery fotografie  wydrukowane na 

papierze fotograficznym w formacie 18x24 oraz w postaci elektronicznej na płycie 

CD,  fotografie kolorowe, czarno-białe lub w sepii mogą być wykonane w poziomie 

lub w pionie, 

d) fotografie, na których znajdują się jakiekolwiek znaki, cyfry, napisy (np. daty) nie 

kwalifikują się do konkursu 

Nagrodą w każdej kategorii będzie dobrej klasy tablet !!! 

5. W konkursie biorą udział prace nigdzie dotąd niepublikowane, nieupubliczniane 

i nienagradzane. 

6. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu 

i muszą być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw 

osób trzecich. 

7. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową. 

8. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym  w zaklejonej 

kopercie należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące 

im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Lubelska 57/59,  21-560 Międzyrzec Podlaski 

(sekretariat) w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00  z dopiskiem 

Konkurs Przyrodniczy „Lasy Nadleśnictwa Międzyrzec – ostoją dzikiej 

przyrody” - II edycja. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora. 

9. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych 

powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora 

 



§ 5. 

1. Zwycięzców Konkursu w poszczególnych kategoriach wyłoni  Komisja Konkursowa 

powołana przez Dyrektora Szkoły 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy 

żadna z prac nie spełni oczekiwań Organizatora. 

§ 6. 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2017 r.  Wyniki 

Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

www.lo-sikorski.pl, a Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni  

o rozstrzygnięciu Konkursu poprzez sekretariat szkoły, do której uczęszcza (jeśli 

będzie to gimnazjalista), dodatkowo drogą mailową na adres wskazany  

w zgłoszeniu lub osobiście (gdy będzie to uczeń liceum). 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej 

wiadomości informacji o Zwycięzcach Konkursu. 

§ 7. 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich 

danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych 

osobowych oraz do ich poprawiania. 

§ 8. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konkursu bez wyłonienia 

Zwycięzcy. 

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem 

pracy ponosi Uczestnik Konkursu 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Regulaminu Konkursu Przyrodniczego  pod hasłem:                                           

„Lasy  Nadleśnictwa Międzyrzec – ostoją dzikiej przyrody” - II edycja 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam swój udział w konkursie przyrodniczym  pod hasłem: „Lasy  Nadleśnictwa 

Międzyrzec – ostoją dzikiej przyrody” - II edycja organizowanym przez Liceum 

Ogólnokształcące  im. gen. Wł. Sikorskiego  w Międzyrzecu Podlaskim: 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………..…………………………….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………..…………………………………………………….. 

Tel.: ……………………………………………………….……………………………………... 

E-mail: ………………………………………………………….……..………………………… 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik: 

……………………………………………………………………………………………………

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

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję warunki 

uczestnictwa. 

2. Potwierdzam, że praca zgłoszona do Konkursu nie narusza praw, dóbr  i godności 

osób trzecich oraz że posiadam do niej pełne prawa autorskie, które nie są obciążone 

na rzecz osób trzecich. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wszystkich 

nadesłanych przeze mnie materiałów zawartych w projekcie zgodnie z Regulaminem. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. 

zm.). 

 

 

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

             (miejscowość, data)                                                       (podpis uczestnika) 

 


