
Regulamin konkursu plastycznego  „Człowiek w fascynującym świecie mikroorganizmów”. 

Organizatorem konkursu plastycznego „Człowiek w fascynującym świecie mikroorganizmów” jest Wigierski Park 

Narodowy. 

1. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy o mikroświecie znajdującym się 

i tętniącym - w najbliższym otoczeniu, w wodzie i na lądzie. Konkurs zwraca uwagę na bogactwo 

i różnorodność w świecie przyrody, którego nie widać gołym okiem,  jest przyczyną głębszego zainteresowania, nie 

tylko tym co duże w otaczającym świecie, ale również pochyla się nad organizmami, których nie widać bez lupy czy 

mikroskopu.  

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy 

województwa podlaskiego: uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich oraz placówek 

pozaszkolnych w trzech kategoriach wiekowych: I grupa – 5-6 lat, II grupa – 7-12 lat, III grupa – 13-16 lat oraz IV 

grupa - powyżej 16 lat. Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe -  adres, telefon, ew. 

e-mail oraz  wiek autora. Tematem prac plastycznych jest przedstawienie mikroświata, który możemy obejrzeć za 

pomocą lupy lub mikroskopu. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, malarstwo na papierze, collage, witraż, 

wydzieranka - do wyboru przez uczestników. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. Prace 

nie mogą być przestrzenne.  

 

3. TERMIN I MIEJSCE NADESŁANIA PRAC  

Prace należy przesyłać lub osobiście dostarczyć w terminie do godziny 15.00 dnia 30 października 2015, 

na adres organizatora konkursu: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki z dopiskiem: „konkurs 

plastyczny”. 

Komisja konkursowa złożona z organizatorów konkursu oceni nadesłane prace do dnia 5  listopada 2015 roku. 

Przyznane zostaną miejsca (I, II, III) i nagrody w każdej kategorii wiekowej. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie również złożenie podpisanie oświadczenia przez pełnoletniego 

opiekuna lub uczestnika konkursu o treści "Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

……………………….do spraw związanych z organizacją konkursu plastycznego pt. „Człowiek w fascynującym 

mikroświecie” w wydawnictwach i publikacjach drukowanych oraz internetowych Wigierskiego Parku 

Narodowego promujących konkurs" .   

 

4. NAGRODY 

Nagrody w konkursie zostały zakupione dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.  

Sponsorem nagród głównych w postaci mikroskopów jest firma Delta Optical G.Matosek, H.Matosek Sp.j. z 
siedzibą w Nowych Osinach przy ul. Piękna 1, kod pocztowy 05-300 Mińsk Mazowiecki, 
Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego pod adresem 

www.wigry.org.pl do dnia 6 listopada 2015r.  Nagrody zostaną wysłane pocztą. Prace uczestników będą 

prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego, w miejscowości Krzywe.  

 

5. DODATKOWE INFORMACJE 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych na konkurs prac na stronie 

internetowej Wigierskiego Parku Narodowego, w wydawnictwach własnych, wystawach i materiałach promocyjnych 

konkursu. Informacje o konkursie dostępne również na stronie internetowej www.wigry.org.pl oraz zaprzyjaźnionych 

portalach informacyjnych, lokalnej prasie. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Werdykt jury jest 

ostateczny. 

 


