
REGULAMIN 
 

Konkursu 

„PLAKAT PRZYRODNICZY Z OKAZJI DNIA KRAJOBRAZU WRAZ Z ZASADAMI WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ 

W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH” 

Dzień Krajobrazu 2022 obchodzony 20 października,  

przebiega pod hasłem „Krajobraz doświadczam w pełni” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/Wałbrzych. 
 
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników DZPK. 
 
3. Celem konkursu jest:   

 pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska 

 zachęcanie do obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych 

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrodniczym 

 promocja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

 rozwijanie kreatywności wśród dzieci  

 zachęcanie do realizowania turystyki i rekreacji na terenie Parków Krajobrazowych  
 
4. Konkurs skierowany jest do uczniów dwóch grup wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkół podstawowych 
z terenu województwa dolnośląskiego. 
 
5. Praca konkursowa powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu, dowolną 
techniką.  
 
6. Tematyka pracy musi być związana z Parkami krajobrazowymi zlokalizowanymi na terenie Dolnego 
Śląska. Powinna prezentować w jaki sposób można doświadczać krajobraz w pełni w wybranym parku 
krajobrazowym Dolnego Śląska oraz spis zasad w formie haseł opisujący właściwe zachowania 
w parkach krajobrazowych (plakat i hasła na jednej stronie). 
 
7. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę konkursową. 
 
8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie wcześniej niepublikowane. 
 
9. Wymagania techniczne do wykonania pracy konkursowej: 
 

 praca powinna być wykonana na kartce z bloku technicznego w formacie: A3, dowolną 
techniką plastyczną lub graficzną, 
 

 technika: dowolna, przy czym nie można korzystać z gotowych elementów typu naklejki, 
wycinki z gazet itp., 

 

 na odwrocie pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa.  
 
10. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni za I, II i III miejsce (publikacje DZPK: książki, albumy, gry 
planszowe, itp.) w dwóch kategoriach wiekowych. Organizator dopuszcza możliwość przyznania 
wyróżnień. 
 
11. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

 zgodność z tematem; 

 kreatywność; 



 estetyka wykonania; 

 poprawność zasad opisujących właściwe zachowania w parkach krajobrazowych; 

 
12. Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia - co jest warunkiem 
koniecznym do przyjęcia pracy do konkursu. Jednocześnie stanowi to akceptację niniejszego 
regulaminu.  

 
13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej i prawidłowo 
wypełnionej karty zgłoszeniowej pracy konkursowej (załącznik nr 1).  
 
14. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  
 
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych  
Oddział Wałbrzych  
ul. Wałbrzyska 25-27 
58-100 Świdnica 
 
Lub osobiście do siedziby Oddziału Wałbrzych 
 
Z dopiskiem: „Konkurs plakat na Dzień Krajobrazu” 
 
15. Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami są przyjmowane do 07 października 2022 r.  
 
16. Praca konkursowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, przy czym decyduje data 

stempla pocztowego (przy przesyłaniu pracy drogą pocztową) lub data faktycznego wpłynięcia pracy 

(w przypadku osobistego doręczenia pracy do Oddziału Wałbrzych).  

17. Prace konkursowe bez karty zgłoszenia konkursowego nie będą brane pod uwagę.  

18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.  

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

 ogłoszenia wyników konkursu najpóźniej dnia 20 października 2022 r. na stronie 

internetowej DZPK: www.dzpk.pl w zakładce „konkursy”,  

 poinformowania tylko zwycięzców o wynikach konkursu za pośrednictwem wiadomości 

e-mail wysłanych na adres rodzica/opiekuna, 

 nieinformowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach konkursu,  

 bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów 

w środkach masowego przekazu informacji oraz w wydawnictwach DZPK w celach 

promocyjnych i edukacyjnych realizowanych przez DZPK, 

 bezpłatnego przejęcia do zasobów DZPK nadesłanych prac, 

 nieodsyłania prac (także tych, które wpłyną po terminie bądź bez wymaganych dokumentów) 

 poddania prac obróbce graficznej i modyfikacji w programie graficznym dla potrzeb 

wykorzystania w publikacjach DZPK.  

20. O sposobie wręczenia nagród poinformujemy w późniejszym terminie.   

21. Oceny prac dokona jury złożone z przedstawicieli organizatora. 

22. Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

 

 

http://www.dzpk.pl/


Szczegółowych informacji udziela:  

Paulina Rejkowicz 

DZPK O/Wałbrzych tel. 505 765 772  

e-mail: prejkowicz@dzpk.pl 

WAŻNE DATY: 

- 07 październik 2022 r. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia  
- 20 październik 2022 r. – Dzień Krajobrazu - ostateczny termin ogłoszenia wyników na stronie 
internetowej DZPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


