
 

REGULAMIN KONKURSU 

,,PARKU KRAJOBRAZOWEGO POZNAWANIE PRZEZ BAJKOPISANI E – BAJKA 

O GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM’’ 

 

I.  ORGANIZATOR  

1. Organizatorem konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

Toruniu wraz z Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących 

obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”, który 

finansowany jest  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020,  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu 

oraz ze środków własnych Województwa  Kujawsko-Pomorskiego. 

 

II.  CELE KONKURSU  

1. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz krajobrazem Górznieńsko-Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego. 

2. Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej. 

3. Pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska oraz umacnianie poczucia tożsamości  

z otaczająca nas naturą. 

4.  Kształtowanie i rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży. 

 

III.  WARUNKI UDZIAŁU 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego, gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków 

krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory 

Tucholskie. 

2. W celu przystąpienia do konkursu należy przygotować pracę w formie bajki (komiks, 

książeczka-opowiadanie lub inscenizacja – nagranie video) promującą przyrodę Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 

3. Technika wykonania prac jest dowolna. Praca powinna być wykonana własnoręcznie. 

4. Prace konkursowe można wykonywać indywidualnie lub zbiorowo. 

5. Zgłaszana praca powinna być opatrzona  następującymi informacjami: 

- imię i nazwisko autora/autorów; 

- klasa i adres szkoły; 



 

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 

 

6. Administratorem przekazanych danych jest 

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno  

 

7. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo 

dziecka w konkursie napisaną według podanego niżej wzoru: 

,, Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna (imię i nazwisko) w 

konkursie organizowanym w ramach projektu pn. ,,Edukacja społeczności zamieszkujących 

obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym! Oraz 

umieszczenie jego danych osobowych na profilu Facebook projektu’’ 

8. Do pracy konkursowej należy załączyć wypełniony formularz RODO (załącznik 1 i 2 do 

regulaminu).  

9. W przypadku braku możliwości identyfikacji autora/autorów prace nie zostaną dopuszczone do 

oceny jury. 

 

IV.  TERMINY 

1. Prace konkursowe należy przesłać listem poleconym z dopiskiem „Bajka  

o Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym’’ na adres: Górznieńsko-Lidzbarski Park 

Krajobrazowy, Czarny Bry ńsk 1, 87-320 Górzno lub w formie elektronicznej na adres poczty              

e-mailowej: a.pomierska@kujawsko-pomorskie.pl. 

2. Prace konkursowe należy składać w dniach od 21.01.2020 r. do dnia 21.02.2020 r.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia  26.02.2020r. 

4. Prace, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 

5. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

ekspozycji oraz publikacji we wszystkich materiałach związanych z konkursem i promocją 

Parku oraz projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa 

kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” z zaznaczeniem nazwiska 

autora/autorów , tytułu pracy i miejsca, które zajął/zajęli w konkursie.  

 



 

V. OCENA PRAC I NAGRODY 

1. Oceny prac i przydziału nagród dokona Jury powołane przez Organizatorów. Decyzja jury jest 

ostateczna i nieodwołalna. 

2. Podczas oceny nadesłanych prac jury Konkursu będzie się kierowało następującymi kryteriami: 

- zastosowanie formy zgodnej z regulaminem konkursu 

- zgodność  z tematyką konkursu – promocja przyrody Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego 

- ciekawy, oryginalny sposób prezentacji 

Za każde z wymienionych kryteriów członek jury Konkursu może przyznać punkty w skali od 

0-10.  

3. Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w konkursie wygrywają nagrody w postaci jednodniowej 

wycieczki do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie (Ruda 1, 87-320 Górzno), gdzie dla 

uczestników przeprowadzone zostaną warsztaty przyrodnicze. Wycieczki odbędą się dnia 4 lub 

5 maja.  

4. Nauczyciel-opiekun wraz z dyrekcją szkoły decydują o wyborze max. 40 osobowej grupy           

(40 osób łącznie z opiekunami), udającej się na wycieczkę. 

5. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom transport oraz wyżywienie.  

 

VI.  OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Do obowiązków organizatora należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 


