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Załącznik Nr 5 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Fotograficznegop.n. 

„Różne oblicza pól i lasów Ziemi Łęczyckiej” 

 

WSTĘP  

Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu fotograficznego pod nazwą „Różne oblicza pól i lasów 

Ziemi Łęczyckiej” zwanego dalej Konkursem. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia 

konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestnika. 

 

ORGANIZATOR  

Organizatorami Konkursu są: Powiat Łęczycki oraz jednostki współpracujące. 

 

CELE KONKURSU  

1. Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o środowisku przyrodniczym. 

2. Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz rozwijanie przyrodniczych zainteresowań. 

3. Przedstawienie walorów przyrodniczych regionu. 

 

EFEKT EKOLOGICZNY  

Efektem ekologicznym jest rozwijanie przyrodniczych zainteresowań, uwrażliwienie na piękno 

przyrody. 

 

PRZEDMIOT, ORGANIZACJA, ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Tematem Konkursu Fotograficznego jest:świat zwierząt i roślin występujących w środowisku 

póli lasów. 

2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęć. 

3. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół z terenu powiatu łęczyckiego. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w jednej kategorii wiekowej – uczniowie szkól 

ponadgimnazjalnych. 

5. Ilość uczniów z jednej szkoły biorących udział w Konkursie jest nieograniczona. 

6. Każdy uczeń może wykonać max. pięć prac. 

7. Prace wykonywane mogą być od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 28 kwietnia 2014 r.,  

a następnie złożone do dnia 10 października 2014 r. ww p. NR 10 - PARTER -  

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZYCY Pl. T. Kościuszki 1  

(z dopiskiem: „Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Różne oblicza pól i lasów Ziemi 

Łęczyckiej”). 

8. Prace można wykonać w dowolnej technice i dowolnym formacie. 

9. Prace konkursowe powinny być przekazane na nośniku (np. płyta CD), powinny zawierać takie 

informacje jak: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę oraz nazwę konkursu. 

10. O wyborze najlepszych prac decyduje oryginalność i pomysłowość oraz zgodność z tematem 

i celami konkursu. 

11. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi 25 października 2014 roku podczas 

imprezy plenerowej „Hubertus Łęczycki 2014”. 
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KOMISJA 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa 3 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora. 

2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów trzech pierwszych miejsc. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień. 

4. Zakup nagród zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

5. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie stosowny protokół. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także wykorzystania 

danych osobowych w informacjach podawanych na temat laureatów konkursu.  

7. Prawa autorskie: Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs uczestnik nieodpłatnie przenosi na 

Organizatora prawo do wykorzystania prac na stronie internetowej Organizatora. 
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Załącznik Nr 8 

 

REGULAMIN 

Konkursu plastyczno-opisowego p.n. 

„Zielnik – poznaj tę roślinę” 

 

WSTĘP 

Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu pod nazwą „Zielnik – poznaj tę roślinę” zwanego dalej 

Konkursem. Regulamin stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestnika. 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest: Powiat Łęczycki. 

 

CELE KONKURSU 

1. Zachęcenie młodzieży do poznawania flory oraz środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy. 

2. Wykształcenie umiejętności naukowego sposobu gromadzenia informacji o roślinach. 

3. Rozbudzenie ciekawości przyrodniczej oraz wrażliwości na piękno przyrody. 

4. Pogłębienie świadomości uczniów na temat znaczenia roślin w życiu człowieka. 

5. Zachęcenie nauczycieli do przekazywania uczniom walorów edukacyjnych. 

 

UCZESTNICTWO 

1. Udział w konkursie mogą brać dzieci i młodzież indywidualnie,  

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na jego warunki. 

4. Przystąpienie do konkursu jest rozumiane, jako zgoda na publikowanie danych osobowych, które 

będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu, a uczestnicy będą mieli wgląd w swoje 

dane. 

5. Nie można przenosić praw do uczestnictwa i nagród na inne osoby. 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Ogłoszenie informacji o konkursie będzie miało miejsce w dniu 28 kwietnia 2014 r., a termin 

nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 10 października 2014 r. Prace nadesłane po 

terminie nie będą oceniane. 

2. Prace należy dostarczyć na adres: w p. NR 10 - PARTER - W STAROSTWIE POWIATOWYM 

W ŁĘCZYCY Pl. T. Kościuszki 1 

3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, Wydział Promocji. 

4. Do pracy musi być dołączona dokładna informacja o uczestniku, (imię i nazwisko, adres 

elektroniczny, pocztowy, ew. telefon). 

5. Praca powinna zawierać min. 10 arkuszy zielnikowych. 

6. Arkusz zielnikowy (np. z kartonu, brystolu) winien mieć w przybliżeniu format A3 (ok. 30cm x 

42cm). 

7. W pracy można wykorzystywać własnoręcznie spreparowane rośliny (suszone rośliny w 

formie rozpłaszczonej, przymocowane do powierzchni karty), a w uzupełnieniu także 

zdjęcia, opisy, wykonane rysunki. 

8. Każda roślina winna być opisana przede wszystkim poprzez podanie jej nazwy gatunkowej, 

wskazane jest podanie miejsca zebrania egzemplarza rośliny. 

9. Nadesłane prace nie będą przekazywane zwrotnie autorom. 
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10. Podczas wykonywania zielnika nie wolno zrywać: 

 roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. 

 żadnych roślin rosnących w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. 

 roślin ze stanowisk, gdzie znajduje się jeden lub jedynie kilka egzemplarzy danego gatunku 

i zbiór może istotnie wpłynąć na ich populację. 

11. Opis prawidłowego sposobu zbioru i wykonania arkusza zielnikowego można znaleźć m.in. 

w książce Jacka Drobnika pt.: „Zielnik i zielnikoznawstwo”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 

2007. itp. 

12. Organizator zastrzega sobie prawa do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac 

konkursowych, 

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 października 2014 r. na stronie internetowej 

www.leczyca.pl. 

 

KRYTERIA OCENY 

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa, powołana przez organizatora. 

2. Ocenie podlega: 

 Poprawność zbioru (kompletność: w przypadku małych gatunków jednorocznych - całe 

rośliny, byliny - dopuszczony brak korzenia, w przypadku dużych okazów - właściwy wybór 

części rośliny). 

 Staranność (dbałość o rozłożenie pędów, liści, kwiatów, by w miarę możliwości nie były 

pozaginane i nie zasłaniały się wzajemnie) i jakość zasuszenia (Jest to najistotniejsze 

kryterium oceny). 

 Poprawność oznaczenia gatunku. 

 Etykieta zielnikowa (czytelność, obecność podstawowych danych, dokładność opisu). 

 Estetyka wykonania arkusza zielnikowego. 

 Przestrzeganie prawa (prace z gatunkami chronionymi/z parków narodowych itp. - będą 

dyskwalifikowane). 

 

NAGRODY 

1. Autorzy wszystkich nadesłanych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej 

www.leczycki.pl wraz z prezentacją najlepiej wykonanych przez nich arkuszy zielnikowych. 

2. Zwycięzcy najlepiej ocenionych trzech zielników otrzymają nagrody rzeczowe, 

współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

3. Przesłany materiał może być także opublikowany w materiałach promocyjnych Starostwa 

Powiatowego w Łęczycy. 

4. Nagrody zostaną przekazane 25 października 2014 roku podczas imprezy plenerowej „Hubertus 

Łęczycki 2014”. 

 

 

 

 

 

http://www.leczyca.pl/
http://www.leczycki.pl/
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Załącznik Nr 9 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu na wykonanie strony internetowej p.n. 

„Różnorodność biologiczna Ziemi Łęczyckiej” 

 

WSTĘP 

Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu pod nazwą „Różnorodność biologiczna Ziemi 

Łęczyckiej” zwanego dalej Konkursem. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursu oraz 

określa prawa i obowiązki uczestnika. 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Powiat Łęczycki oraz jednostki współpracujące  

Pomysłodawca: Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. 

 

CELE KONKURSU 

1. Budzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych. 

2. Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o środowisku przyrodniczym Ziemi Łęczyckiej. 

3. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz rozwijanie przyrodniczych zainteresowań. 

4. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej otaczającej bioróżnorodności. 

5. Doskonalenie umiejętności opracowania i przedstawiania wyników pracy. 

 

EFEKT EKOLOGICZNY 

Efektem ekologicznym jest rozwijanie przyrodniczych zainteresowań i uwrażliwienie na piękno 

przyrody. 

 

PRZEDMIOT, ORGANIZACJA, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

1. Tematem Konkursu jest: świat zwierząt i roślin występujących w środowisku póli lasów Ziemi 

Łęczyckiej. 

2. Konkurs polega na: 

Zebraniu i opracowaniu informacji na temat różnorodności biologicznej Ziemi Łęczyckiej 

i przygotowaniu tematycznej strony internetowej. 

3. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łęczyckiego. 

4. Konkurs przeprowadzony jest w jednej kategorii wiekowej: uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych. 

5. Ilość uczniów z jednej szkoły biorących udział w Konkursie jest ograniczona (max 20 osób). 

6. Strony wykonane mogą być od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 28 kwietnia 2014 r.,a zgłoszenie 

ostateczne adresu www strony - do dnia 10 października 2014 r. w w p. NR 10 - PARTER - 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZYCY Pl. T. Kościuszki 1  

(z dopiskiem:„Powiatowy Konkurs na wykonanie strony internetowej pn. „Różnorodność 

biologiczna Ziemi Łęczyckiej””). 

7. Karta zgłoszenia powinna zawierać: imię i nazwisko uczestników konkursu, nazwę szkoły i klasę, 

nazwę konkursu i adres strony. 

8. O wyborze najlepszych stron decyduje oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania oraz 

wkład pracy, umiejętności informatyczne. 

9. Strona internetowa, która nie będzie dostępna w sieci w trakcie oceniania, zostanie wyłączona 

z konkursu. 
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10. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi 25 października 2014 roku podczas imprezy 

plenerowej „Hubertus Łęczycki 2014”. 

 

KOMISJA 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa 3 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora. 

2. Organizator przewiduje nagrodzenie trzech pierwszych laureatów  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień. 

4. Zakup nagród zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

5. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie stosowny protokół. 

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC 

Członkowie Jury Konkursu oceniając strony będą brali pod uwagę: 

1. Nowatorskie pomysły zastosowane na stronie. 

2. Treść – zawartość merytoryczna strony, czy strona jest pomocna, czy udziela ważnych informacji 

dla docelowych użytkowników, czy jest interesująca, itp. 

3. Łatwość nawigacji. 

4. Wygląd – elementy graficzne, czytelność, przejrzystość, spójność, estetyka strony. 

5. Poprawne wyświetlanie wszystkich elementów na stronie oraz samej witryny. 

6. Liczba osób współtworzących stronę. 

7. Język – stosowanie i przestrzeganie na stronie ogólno przyjętych zasad etykiety. 

8. Zastosowane technologie przy projektowaniu strony – język programowania, dodatkowe 

komponenty tworzące witrynę, itp. 

9. Kompatybilność strony z różnymi przeglądarkami internetowymi. 

10. Inne walory strony. 
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Załącznik Nr 10 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Plastycznego p.n. 

„Zwierzęta naszych lasów i pól” 

 

WSTĘP 

Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu plastycznego pod nazwą „Zwierzęta naszych lasów 

i pól” zwanego dalej Konkursem. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursu  

oraz określa prawa i obowiązki uczestnika. 

 

ORGANIZATOR 

1. Powiat Łęczycki, 

2. Koła Łowieckie dzierżawiące obwody na terenie powiatu łęczyckiego, 

3. jednostki współpracujące 

 

CELE KONKURSU 

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży przyrodą Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.  

2. Zacieśnieni współpracy kół łowieckich ze szkołami.  

3. Kształtowanie u dzieci i młodzieży właściwego obrazu łowiectwa.  

4. Zwiększenie skuteczności działań dzieci i młodzieży w zakresie ochrony roślin i zwierząt.  

5. Zwrócenia uwagi dzieci i młodzieży na otaczającą przyrodę.  

6. Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda.  

7. Kształtowanie świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska.  

8. Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne.  

9. Rozwijanie zdolności manualnych uczestników.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu łęczyckiego. 

2. Rozstrzygnięty zostanie w następującej kategorii wiekowej: 

 Klasy IV- VI szkoły podstawowej. 

3. Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska. 

4. Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka - do wyboru przez 

uczestnika konkursu. 

5. Format prac plastycznych nie większy niż A3. 

6. Prace bez opraw. 

7. Nie przyjmujemy prac zbiorowych;  

8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:  

 dane osobowe autora oraz wiek. 

 adres szkoły do której uczęszcza uczestnik. 

 imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem którego przygotowano pracę. 

 prosimy podpisać prace na odwrocie drukowanymi literami. 

 jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę. 

 uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie. 

 osoby biorące udział w konkursie „Zwierzęta naszych lasów i pól” wyrażają zgodę na 

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

danych osobowych(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926j.t. ze zmianami). 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

Przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Kół Łowieckich, jednostek współpracujących   

wybiorą trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej, które zostaną nagrodzone nagrodami 

rzeczowymi ufundowanymi przez WFOŚiGW w Łodzi i sponsorów, 

 

1. Czas trwania konkursu: od 28 kwietnia do 10 października 2014 roku.  

2. Wytypowane prace należy dostarczyć do P. NR 10 - PARTER - W STAROSTWIE 

POWIATOWYM W ŁĘCZYCY do dnia 10 PAŹDZIERNIKA 2014 roku. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas „Hubertusa Łęczyckiego 2014”i na stronie 

internetowej: Starostwa Powiatowego w Łęczycy,  

4. Uwagi dodatkowe: 

 prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania. 

 zrolowane nie będą uwzględniane. 

 prace przechodzą na własność organizatora. 

 rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne. 
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Załącznik Nr 11 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Plastycznego p.n. 

„Koszyk pełen grzybów” 

 

WSTĘP 

Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu plastycznego dla dzieci pod nazwą „Koszyk pełen 

grzybów” zwanego dalej Konkursem. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursu  

oraz określa prawa i obowiązki uczestnika. 

 

ORGANIZATOR  

Organizatorami Konkursu są: Powiat Łęczycki oraz jednostki współpracujące. 

 

CELE KONKURSU  

1. Popularyzacja wśród dzieci wiedzy mykologicznej i ekologicznej. 

2. Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz rozwijanie przyrodniczych zainteresowań. 

3. Rozwijanie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, w celu wyrażenia swoich 

spostrzeżeń i obserwacji. 

 

EFEKT EKOLOGICZNY 

Efektem ekologicznym jest uwrażliwienie uczestników konkursu na piękno przyrody. 

 

PRZEDMIOT, ORGANIZACJA, ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Tematem Konkursu Plastycznego jest świat grzybów. 

2. Konkurs polega na wykonaniu prac plastycznych. 

3. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół z terenu powiatu łęczyckiego. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w jednej kategorii wiekowej: 

 uczniowie szkół podstawowych - klasy 4 – 6. 

5. Ilość uczniów z jednej szkoły biorących udział w Konkursie jest nieograniczona. 

6. Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę. 

7. Prace można wykonać w dowolnej technice i dowolnym formacie na arkuszach papieru 

pakowego lub innego. 

8. Każda praca powinna zawierać na odwrocie:imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę, nazwę 

konkursu, ew. kategorię wiekową uczestnika konkursu. 

9. O wyborze najlepszych prac decyduje oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania oraz 

wkład pracy. 

10. Termin składania prac: do 10.10.2014 r. w p. NR 10 - PARTER - W STAROSTWIE 

POWIATOWYM W ŁĘCZYCY Pl. T. Kościuszki 1, (z dopiskiem: konkurs „Koszyk 

pełen grzybów”). 

11. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi 25 października 2014 roku podczas imprezy 

plenerowej „Hubertus Łęczycki 2014”. 

  



10 Projekt: „Na tropach kolorowej przyrody – edukacja ekologiczna wśród mieszkańców Powiatu Łęczyckiego” 
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KOMISJA 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa 3 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora. 

2. Organizator przewiduje nagrodzenie trzech laureatów . 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień. 

4. Zakup nagród zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

5. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie stosowny protokół. 
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Załącznik Nr 12 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Wiedzowego p.n. 

„Wiem co jem” 

 

WSTĘP 

Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu wiedzy pod nazwą „Wiem, co jem” zwanego dalej 

Konkursem. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursu oraz określa prawa i obowiązki 

uczestnika. 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest: Powiat Łęczycki oraz jednostki współpracujące. 

Pomysłodawca: Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. 

 

CELE KONKURSU 

1. Zwiększenie poziomu świadomości ekologiczne. 

2. Zachęcenie młodzieży do podniesienia poziomu wiedzy o grzybach. 

3. Uświadomienie, że wiedza i znajomość grzybów są ważne dla zachowania zdrowia. 

 

EFEKT EKOLOGICZNY 

Efektem ekologicznym jest rozpowszechnienie wśród uczestników konkursu wiedzy o środowisku, 

wyrabianie społecznych postaw proekologicznych. 

 

PRZEDMIOT, ORGANIZACJA, ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Tematem Konkursu jest sprawdzenie poziomu wiedzy o grzybach i znajomości grzybów 

jadalnych i trujących. 

2. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 losowo wybranych pytań w trakcie trwania 

imprezy plenerowej „Hubertus Łęczycki 2014” w dniu 25 10.2014r. 

3. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół z terenu powiatu łęczyckiego. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w jednej kategorii wiekowej – uczniowie szkól 

ponadgimnazjalnych. 

5. Ilość uczniów z jednej szkoły biorących udział w Konkursie jest nieograniczona. 

6. Każdy z uczestników konkursu powinien podać swoje dane:imię i nazwisko, nazwę szkoły 

i klasę uczestnika konkursu. 

7. O wyborze zwycięzców decydować będzie ilość udzielonych prawidłowych odpowiedzi na 

wylosowane pytania. 

8. Wyłonienie 3 laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy Hubertus Łęczycki.   
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KOMISJA 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa 3 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów trzech pierwszych miejsc. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień. 

4. Zakup nagród zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

5. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie stosowny protokół. 
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Załącznik Nr 13 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Wiedzowego p.n. 

„Podstawowe znaki ekologiczne” 

 

WSTĘP 

Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu plastycznego dla dzieci pod nazwą „Podstawowe znaki 

ekologiczne”zwanego dalej Konkursem. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursu 

oraz określa prawa i obowiązki uczestnika. 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest: Powiat Łęczycki wraz z jednostkami współpracującymi.  

 

CELE KONKURSU 

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki ekologicznej,zapoznanie z określeniami 

i symbolami ekologicznymi. 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadzany jest w jednej kategorii wiekowej: 

– uczniowie szkól ponadgimnazjalnych. 

2. Ilość uczniów z jednej szkoły biorących udział w konkursie jest nieograniczona. 

3. Dla każdej kategorii wiekowej przewiduje się po trzy nagrody rzeczowe ufundowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla 3 laureatów, 

którzy rozpoznają najwięcej znaków ekologicznych spośród 6 losowo wybranych. 

4. Przeprowadzenie konkursu, wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas 

„Hubertusa Łęczyckiego 2014”  w dniu 25 października 2014r. 

 

KOMISJA 

Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie 3 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora. 
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Załącznik Nr 14 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Techniczny 

na wykonanie lęgownika dla ptaków 

 

WSTĘP 

Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu na wykonanie lęgownika dla ptaków (budki lęgowej dla 

ptaków) zwanego dalej konkursem. Regulamin stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa 

i obowiązki uczestnika. 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest: Powiat Łęczycki 

 

CEL 

1. Rozwijanie emocjonalnej więzi z przyrodą. 

2. Poznawanie różnych gatunków ptaków, które zasiedlają najbliższą okolicę-szerzenie edukacji; 

przyrodniczej wśród społeczności szkolnej. 

3. Doskonalenie umiejętności obserwacji. 

4. Kształtowanie postawy miłośnika przyrody. 

5. Stwarzanie możliwości aktywnych działań służących poprawie stanu środowiska. 

6. Kształcenie wrażliwości estetycznej oraz pozytywnego nastawienia do przyrody. 

 

UCZESTNICY KONKURSU, TERMINY 

1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół Powiatu Łęczyckiego. 

2. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 28.04.2014r. 

3. Konkurs przeznaczony jest  dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie powiatu 

łęczyckiego. 

4. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia. 

5. Punktowana będzie przede wszystkim prawidłowa budowa lęgownika - dostosowana do 

wybranego gatunku ptaków. Można korzystać z PORADNIKA zamieszczonego pod tekstem 

regulaminu  

6. Warunki uczestnictwa: 

 praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora pracy, adres, telefon szkoły oraz imię 

i nazwisko opiekuna. 

 uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę. 

 prace należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Łęczycy p. 10 parter. do dnia 10 

października 2014r. 

 prace złożone na konkurs pozostają własnością organizatora – (będą przekazane nieodpłatnie 

w celu wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem). 
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7. Kryteria oceny prac: 

 Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja, która przyzna trzy nagrody ( za I, 

II, III miejsce oraz wyróżnienia), finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, uwzględniając wiek autorów prac. 

8. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

 funkcjonalność – przeznaczenie dla określonych gat. ptaków,   

 pomysłowość. 

 estetyka wykonania. 

 wykorzystanie surowców ekologicznych, 

 wytrzymałość na warunki atmosferyczne. 

 

9. Uroczyste ogłoszenie wyników, wystawa prac konkursowych oraz wręczenie nagród 

odbędzie się podczas „Hubertusa Łęczyckiego 2014” w dniu 25 października 2014 r. 

 

 

 

PORADNIK BUDOWY LĘGOWNIKA 

 

Warto wiedzieć, że budka lęgowa (skrzynka lęgowa, lęgownik) żeby zachęcić ptaki do 
zbudowania w niej gniazda powinna mieć odpowiednie cechy. 
Oto najważniejsze cechy dobrej budki: 

właściwe rozmiary budki, a zwłaszcza rozmiar otworu wlotowego (za duży otwór 
ułatwia dostęp drapieżnikom i dużym ptakom, które wypędzają z gniazda ptaki 
mniejsze np. sikorki), 

otwieralna przednia ścianka w celu corocznego czyszczenia i usuwania gniazda po 
okresie lęgowym (np. na zawiasach lub blokowaną haczykami, zatyczkami), 

zbudowana była z desek (najlepiej nieheblowanych, niemalowanych, 
nielakierowanych) lub z fragmentu kłody drzewa , a nie z materiałów takich jak części 
starych mebli, plastikowe, metalowe puszki, sklejki itp. 

nie może być wyposażona w kołek, patyk lub inną podpórkę umieszczoną pod 
otworem wlotowym (te elementy bardzo ułatwiają dostęp drapieżnikom), 

posiadać daszek znacznie wysunięty do przodu, 

im grubsze ścianki ma budka, tym lepiej, 

przed budową budki należy określić dla jakiego (jakich) gatunków ptaków będzie ona 
przeznaczona i to wskazać załączając kartkę z nazwą gatunku (-ów) np. wewnątrz 
budki). Porady: patrz poniżej. 
A oto przykładowa strona internetowa obrazowo instruująca jaka powinna być budka 
dedykowana dla poszczególnych gatunków ptaków i jakimi cechami się odznaczać. 

http://wiecejtlenu.pl/2011/04/06/jak-zbudowac-budke-legowa-dla-ptakow 
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