
 

 

Konkurs plastyczny 

„PRZYRODNICZY KALEJDOSKOP” 
 

REGULAMIN 
 

I.   Organizator: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra  
 

II.  Odbiorcy: szkoły gimnazjalne - klasy I - III  
 

III. Cel: pogłębienie wiedzy uczniów nt. bioróżnorodność i piękna otaczającej nas przyrody oraz 

rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu wartości dotyczących ochrony przyrody  
 

IV. Warunki uczestnictwa:  
1. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej 

przedstawiającej obraz jak z kalejdoskopu (kształt koła lub wieloboku), z wykorzystaniem 

elementów roślin i zwierząt oraz motywów przyrodniczych. Praca ma składać się z dwunastu 

takich samych wycinków, przy czym co drugi jest odbiciem lustrzanym. 

2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.   

3. Wymagany format pracy plastycznej min. A3, technika dowolna np. ołówek, kredki, farbki, 

wycinanka z kolorowego papieru itp.  

4. Praca musi zawierać na odwrocie dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły. 

5. Formularz zgłoszenia (dostępny na stronie internetowej www.dzpk.pl w linku konkursy                     

i imprezy) i pracę plastyczną należy dostarczyć lub przesłać (liczy się data stempla 

pocztowego) na adres Organizatora:  

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra 

ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra 
 

V. Terminy:  - ogłoszenie konkursu - 16.09.2013r.  

- przesłanie formularza zgłoszenia i pracy konkursowej - do 15.11.2013r.  

- powiadomienie laureatów o wynikach konkursu - do 29.11.2013r.  

- uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród - grudzień 2013r. (dokładny termin 

zostanie przekazany w zaproszeniu na podsumowanie konkursu)  
 

VI. Przebieg konkursu  
1. Oceniana będzie pomysłowość wykonania pracy, wartość artystyczna i merytoryczna, forma 

ujęcia tematu oraz wkład pracy własnej. 

2.  Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.  

3. Nagrody dla laureatów konkursu – dyplomy i nagrody rzeczowe.  
 

VII. Podsumowanie konkursu  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2013r. 

w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra 

ul. Kamiennogórska 2 w Jeleniej Górze/Sobieszowie. 
 

Szczegółowe informacje nt. konkursu plastycznego ,,Przyrodniczy kalejdoskop”  

dostępne są pod nr tel. 75 7553735 u p. Alicji Kolbuch.  


