
 

 

REGULAMIN 

Konkursu przyrodniczego na krótką formę komiksową 

„Moje przygody z ochroną przyrody” 

 

 

 

 

 

 
1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Błękitna Szkoła we Władysławowie przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym - oddział 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Konkurs jest organizowany z okazji 20-lecia istnienia Błękitnej Szkoły. 

 

2. CELE  KONKURSU: 

• Rozbudzenie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody 

• Promowanie i motywowanie do działań praktycznych na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności  

• Zwiększenie zainteresowania przyrodą Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, różnorodnością, bogactwem i 

pięknem  

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez wykonanie komiksu 

 

3. ADRESACI  

Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z powiatu puckiego. 

Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych: 

• 1 kategoria: klasy V-VI 

• 2 kategoria: klasy VII-VIII  

 

4. TEMATYKA 

Komiks powinien przedstawiać opowieść, która obrazuje działania na rzecz ochrony przyrody lub jakiekolwiek inne 

zdarzenie, którego osią fabuły jest przyroda, zwłaszcza Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Przedstawiona historyjka 

może być inspirowana na przykład zdarzeniami z wakacji, być związana z obserwacjami przyrodniczymi w przydomowym 

ogródku, na codziennym spacerze, czy przypadkowym zdarzeniem w trakcie zabawy. 

Komiks powinien posiadać tytuł i zawierać przyrodnicze przesłanie. 

 

5. UCZESTNICWO 

• Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie skanu lub zdjęcia wykonanej przez ucznia pracy na adres 

email: bsk@pomorskieparki.pl, zaopatrzonej w dane autora:  

− szkoła 

− imię i nazwisko ucznia 

− klasa 

− imię, nazwisko i tel. nauczyciela koordynującego lub rodzica 

Do pracy należy załączyć skan podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

- załącznik 

 

• Komiks należy wykonać samodzielnie techniką rysunkową. 

• Praca powinna mieć tytuł i może składać się z jednej lub kilku zamkniętych historii o tematyce przyrodniczej. 

• Historyjka powinna być przedstawiona na jednej planszy. Maksymalny format pracy to A2. 

•  Praca musi być oryginalna i nie może naruszać praw autorskich innych twórców. 

• Termin nadsyłania prac mija 30 października 2020 roku. 

• Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, lub niepodpisane nie będą oceniane. 

 

6. PRZEBIEG KONKURSU 

• Każdego ucznia może reprezentować tylko jedna praca. 

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2020r. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja 

konkursowa. 

 

 



 

 

• Ocenie będą podlegały: 

- pomysłowość i oryginalność fabuły 

- rodzaj zawartego przesłania przyrodniczego 

- walor literacki  

- wartość artystyczna, estetyka wykonania 

- wkład pracy własnej 

 

• Laureatom trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

Przewidziane są również wyróżnienia przydzielone przez komisję konkursową jak i wyróżnienia w kategorii 

Facebook. O przyznaniu wyróżnienia w kategorii Facebook zdecyduje liczba „polubień”. 

• Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania. 

• Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

• Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie. 

• Zwycięskie prace zaprezentujemy na naszej stronie internetowej: www.blekitnaszkola.npk.org.pl oraz na profilu 

Facebook. 

• Nagrody będą rozdawane w listopadzie 2020r. w siedzibie Błękitnej Szkoły przy NPK we Władysławowie. 

• Zwycięskie prace będą rozpowszechniane przez Błękitną Szkołę we Władysławowie i Nadmorski Park 

Krajobrazowy w celach edukacyjnych i promocyjnych. 

   

7. UWAGI KOŃCOWE 

• Organizator ma prawo do zachowania, wykorzystania i zwielokrotnienia wszystkich nadesłanych prac, bez 

ograniczeń czasowych w celach promocyjnych i edukacyjnych, we wszelkich publikacjach pozakonkursowych. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani 

telefonicznie lub drogą mailową. 

• W sprawie konkursu można się kontaktować z Błękitną Szkołą: 

Tel.: 58 674 16 31, kom. 531 375 224 lub 531 368 104 

 bsk@pomorskieparki.pl  
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