
 

 

 

 

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” w Stegnie 

 serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 

   w konkursie plastycznym 

„„GGddzziiee  wwooddaa,,  ttaamm  żżyycciiee””  

 

REGULAMIN KONKURSU 

 
I. Organizator 

 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

Oddział: Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” w Stegnie 

 

II. Tematyka 
Zadaniem autorów prac będzie ukazanie bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt 

związanych ze środowiskiem wodnym Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego 

otuliny.  

Konkurs jest częścią działań edukacyjnych w zakresie realizacji zadania: Ochrona 

siedlisk przyrodniczych ptaków w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego 

otulinie. 

 

III. Cele konkursu 
1. Poznanie walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. 

2. Zachęcenie do obserwacji zależności pomiędzy obecnością zbiorników wodnych 

w krajobrazie, a różnorodnością gatunkową. 

3. Kształtowanie zmysłu obserwacyjnego oraz dyspozycji manualnych. 

4. Budzenie szacunku do przyrody Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich placówek oświatowych oraz 

podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych, świetlic oraz bibliotek z terenu 

Parku i jego strefy ochronnej oraz pozostałej części powiatu nowodworskiego.  

2. Wykonane prace muszą być indywidualne. 

3. Prace muszą dotyczyć obszaru Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”  

i jego otuliny – północnej części Żuław Wiślanych. 

4. Techniki wykonania prac: 

- dowolna (rysunek, wyklejanki, itp.) – formy płaskie 

5. Format prac: A4-A3 



 

 

 

 

6. Prace muszą być opisane:  

imię i nazwisko autora, klasa (!), tytuł pracy, miejsce dokonania obserwacji 

dokładny adres szkoły lub innej instytucji (numer telefonu),  

imię i nazwisko opiekuna  

7. Prace należy przesyłać w terminie do 18 maja 2016 roku na adres:  

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”, ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna 

Z DOŁĄCZENIEM ADRESU E-MAIL DO KONTAKTU. 

8. Prace nie odpowiadające postanowieniom regulaminu:  

nadesłane po terminie, oraz nieprawidłowo opisane lub nie opisane w ogóle - nie 

będą oceniane. 

 

V. Uwagi końcowe 

1. Opiekunowie z poszczególnych placówek przesyłają prace na własny koszt. 

2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

3. Komisja konkursu dokona oceny prac w czterech kategoriach:  

I  – przedszkole, II  – szkoły podstawowe, III  – gimnazjum,  

IV – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli, 

W każdej kategorii zostaną ufundowane nagrody rzeczowe zakupione ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

4. Opiekunowie otrzymają zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu po 

zgłoszeniu takiej potrzeby. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w dniu 2 czerwca 2016 r o godz. 10:00 

w siedzibie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. 

6. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Parku.            

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac  

w promowaniu walorów krajobrazowych Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych oraz 

działalności Parku. Autorom z tego tytułu nie przysługują honoraria. 

8. Szczegółowych informacji dot. konkursu udzielą pracownicy Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja Wiślana” w Stegnie, tel. 55 247 71 06, e-mail: pkmw@pomorskieparki.pl   

 

Kierownik Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja Wiślana” 

 
               inż. Wojciech Woch 

Stegna, kwiecień 2016 rok    

mailto:pkmw@pomorskieparki.pl

