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Konkursu Plastycznego i Fotograficznego 

 „Rezerwat Biosfery Roztocze” 

 

 

I Cele konkursu: 

• zdobycie i pogłębienie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej 

Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, 

• pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej, 

• poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, 

• zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,  

• rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania i szacunku dla przyrody i dziedzictwa 

kulturowego, 

• motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska 

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. 

II Organizator 

• Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. 

• Miasto Tomaszów Lubelski - partner projektu 

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim 

- realizacja konkursu 

III Uczestnicy konkursu 

• Konkurs ma zasięg regionalny i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 

powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego, tomaszowskiego i zamojskiego. 

• Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne, podczas których wyłaniają 5 prac w każdej 

kategorii. 



• Kategorie: 

Klasy I-III – konkurs plastyczny 

Klasy IV-VI – konkurs fotograficzny 

Klasy VII- VIII – konkurs fotograficzny 

• Wyłonione prace szkoły przesyłają drogą elektroniczną (kl. IV-VI i VII-VIII) lub pocztą 

tradycyjną (kl. I-III). 

IV Tematyka: 

Prezentacja Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze jako regionu wyjątkowo cennego 

przyrodniczo. 

V Przebieg konkursu: 

• Uczestnicy konkursu w kategorii kl. I-III wykonują prace plastyczne w formacie A 4 

lub A 3 techniką płaską (malarstwo na papierze, rysunek, pastel, batik, inne bez użycia 

artykułów spożywczych). 

Wyłonione w drodze eliminacji szkolnych prace powinny być opatrzone metryczką: imię i 

nazwisko uczestnika, klasa, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), numer telefonu, adres 

szkoły. 

• Uczestnicy konkursu w kategorii klas IV-VI i VII-VIII wykonują zdjęcia i zapisują je 

w formacie JPG. 

Wyłonione w drodze eliminacji szkolnych zdjęcia należy przesłać na wskazany poniżej adres 

mailowy. Powinny one być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia.Natomiast w treści 

maila należy podać imię i nazwisko autora, wiek, klasę, imię i nazwisko opiekuna, numer 

telefonu, adres szkoły oraz informację o sfotografowanym miejscu/obiekcie. 

VI Terminy: 

Termin nadsyłania prac upływa 27.11.2020 r. o godzinie 14.00. 

W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

Z nadesłanych prac zostaną wyłonione i nagrodzone w każdym powiecie po 3 prace w każdej 

kategorii. 



Listy laureatów konkursu zostaną opublikowane  7.12.2020 roku na stronach Instytutu Rozwoju 

Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Lubelskim i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie 

Lubelskim. 

VII Zgłoszenia  

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

Prace plastyczne  należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, ul. Żołnierzy Września 1 22-600 Tomaszów Lubelski lub dostarczyć osobiście 

do sekretariatu szkoły. 

Zdjęcia należy przesłać na adres: konkurs.sp2tomaszow@gmail.com 

Dane kontaktowe: tel.84 6644454. 

VIII Postanowienia końcowe: 

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, tym samym każdy 

uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatorów wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak 

uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. 

We wszystkich kwestiach spornych decydują Organizatorzy. 

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska, informacji 

o laureatach Konkursu, umieszczenia ich w materiałach Organizatorów oraz wykorzystania w 

celach promocyjnych Konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. 

Dokumenty z przebiegu konkursu pozostają w szkole. 

Prace plastyczne i fotografie przechodzą na własność Organizatorów. 

 


