
REGULAMIN 

VI edycji konkursu „Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie 

– grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych” 

 
 

I. ORGANIZATOR:  
 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

 

 

II. CELE KONKURSU: 

  

1. Stworzenie publikacji dla najmłodszych mieszkańców województwa, która w prosty  

i przystępny sposób przybliży im wybrane gatunki grzybów wielkopolskich parków 

krajobrazowych. 

2. Przybliżanie dzieciom tematyki przyrodniczej za pomocą form artystycznych (literackich  

i plastycznych). 

3. Poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska  

w ramach zasady zrównoważonego rozwoju.  

4.  Umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków grzybów.  

5.  Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.  

6.  Motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.  

7. Integracja uczniów w ramach zespołu oraz wymiana doświadczeń między szkołami  

a służbami parków krajobrazowych.  

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

  

1. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI. Warunkiem przystąpienia do 

konkursu jest nadesłanie przez nauczyciela koordynującego prac literackich lub plastycznych 

wraz z wypełnionymi załącznikami, do 22 czerwca 2018 r. na adres: 

  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Ul. Kościuszki 95 

61-716 Poznań 

 

2. Do nadesłanych prac należy dołączyć: 

    a) kartę informacyjną uczestnika konkursu (załącznik nr 1); 

    b) oświadczenie, że praca jest autorstwa osoby wskazanej w załączniku nr 1 i nie brała 

udziału w żadnym innym konkursie, zgodę na wykorzystanie pracy przez organizatorów 

do celów promocyjnych i edukacyjnych, zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 2).  

Podpisanie zgody jest równoznaczne z oświadczeniem o przekazaniu na rzecz ZPKWW 

bezpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie wszelkich praw autorskich do nadesłanych 

prac (w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

    c) kartę nauczyciela koordynującego (załącznik nr 3). 

3. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku                

z realizacją konkursu „Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie – grzyby 

wielkopolskich parków krajobrazowych” jest  Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95. Dane 



zbierane są i przetwarzane dla potrzeb zgłoszenia, udziału, rozstrzygnięcia i publikacji 

rozstrzygnięcia konkursu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 

ich aktualizacji i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

4. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie, wyraża zgodę na gromadzenie                     

i przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

podanych danych osobowych wyłącznie w celu udziału w konkursie. 

5. Dane niezbędne do przystąpienia do udziału w konkursie podane są w zgłoszeniu. 

Niepodanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia         

w konkursie lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie. 

6. Celem wzięcia udziału w konkursie konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych poprzez podpisanie oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 i 3.           

Za osoby poniżej 18 (osiemnastego) roku życia oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub prawny opiekun dziecka. Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia  o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Osoby biorące udział w konkursie lub rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących w nich 

udział wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego 

wizerunku/wizerunku dziecka przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć i filmów zawierających 

wizerunek, zarejestrowany podczas uroczystości podsumowującej konkurs, jak: udostępnienie 

na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

Wizerunek będzie wykorzystywany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb 

funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego                 

w zakresie udziału w konkursie. Dopuszcza się możliwość przetwarzania wizerunku poprzez 

kadrowanie i kompozycję. Nauczyciel koordynujący jest odpowiedzialny za przekazanie 

powyższej informacji uczestnikom konkursu lub ich rodzicom lub opiekunom prawnym.       

W przypadku braku zgody Koordynator zobowiązany jest poinformować o tym 

przedstawiciela ZPKWW. 

8. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:  

61 65 54 655 Eliza Mikołajewska - Maruszyńska 

e-mail: ochk@zpkww.pl 

 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU:  
 

1. Każda ze szkół będzie mogła pobrać ze strony internetowej ZPKWW komplet 

pomocniczych opisów 20 gatunków grzybów występujących w wielkopolskich parkach 

krajobrazowych oraz ich fotografie. Materiały te są do pobrania w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej organizatora: www.zpkww.pl/edukacja/konkursy. Na podstawie 

dostępnych materiałów dzieci stworzą wierszyki lub rysunki poświęcone wybranym 

gatunkom grzybów. 

2. Każde dziecko może wziąć udział zarówno w części literackiej jak i plastycznej. 

3. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybierze według podanych w regulaminie 

kryteriów najciekawsze wierszyki i rysunki.  

 

 

V. NAGRODY:  
 

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe według możliwości 

finansowych ZPKWW. Ponadto nagrodą dla laureatów I miejsc będzie publikacja ich prac      

w książce pt. „Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie. Grzyby 

wielkopolskich parków krajobrazowych”, wydanej przez ZPKWW.  



ZPKWW przygotuje podziękowania dla nauczycieli koordynujących – opiekunów laureatów 

konkursu oraz podziękowania dla szkół, z których uczniowie przystąpili do konkursu.  

 

VI. KALENDARZ KONKURSU:  

 

Daty poszczególnych działań:  

 22 czerwca 2018 r. - termin nadsyłania prac do organizatora wraz z kartą 

informacyjną uczestnika konkursu, oświadczeniem i kartą nauczyciela 

koordynującego 

 lipiec/sierpień 2018 r. - posiedzenie komisji oceniającej wierszyki i rysunki - 

wybranie  zwycięskich prac 

 15 września 2018 r. - ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora 

 5 grudnia 2018 r. – uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród laureatom – Sala 

Sesyjna UMWW 

 

 

VII. ZASADY TWORZENIA WIERSZYKÓW: 

 

1. Uczestnik samodzielnie układa wierszyk, tak aby zawierał cechy charakterystyczne danego 

gatunku, takie jak: pokrój organów, wymagania siedliskowe, wartości użytkowe, 

nazewnictwo. 

2. Długość wierszyka od 6 do 16 wersów i nie więcej niż 600 znaków. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 wierszyk. 

4. Do konkursu można zgłaszać tylko wierszyki nigdzie nie publikowane i nie nagradzane. 

5. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów. 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób 

trzecich, ewentualne zniszczenie prac podczas transportu. 

8. Wierszyki na konkurs należy przesłać do 22 czerwca 2018 r.(decyduje data stempla 

pocztowego) na adres: 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Ul. Kościuszki 95 

61-716 Poznań 

 

z dopiskiem KONKURS PRZYRODNICZO-ARTYSTYCZNY „Przyrodnicze rymowanie - 

otaczającego świata poznawanie” - wierszyki 

 

 

VIII. ZASADY TWORZENIA RYSUNKÓW: 

 

1. Uczestnik samodzielnie wykonuje pracę, która powinna przedstawiać cechy 

charakterystyczne wybranego gatunku, takie jak: pokrój organów, wymagania siedliskowe, 

wartości użytkowe, nazewnictwo. 

2. Rysunki należy wykonać ręcznie przy użyciu kredek lub farb na arkuszach A4. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 rysunek. 

4. Do konkursu można zgłaszać tylko rysunki nigdzie nie publikowane i nie nagradzane. 

5. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów. 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

7. Organizator   nie   ponosi   odpowiedzialności   za  usługi  pocztowe  lub  działalność  osób    

trzecich, ewentualne zniszczenie prac podczas transportu. 

8. Rysunki   na   konkurs   należy   przesłać   do 22 czerwca  2018 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres: 



  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Ul. Kościuszki 95 

61-716 Poznań 

 

z dopiskiem KONKURS PRZYRODNICZO-ARTYSTYCZNY „Przyrodnicze rymowanie - 

otaczającego świata poznawanie” - rysunki 

 

 

IX. ZASADY OCENY WIERSZYKÓW: 

 

 1. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy: 

    a) uwzględnienie charakterystycznych cech gatunku, 

    b) pomysłowość, 

    c) kompozycja. 

 

X. ZASADY OCENY RYSUNKÓW: 

 

1. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy: 

    a) uwzględnienie charakterystycznych cech gatunku, 

    b) pomysłowość, 

    c) estetyka wykonania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. 

 

KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU 

(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

 

Imię i nazwisko autora: ........................................................................................................................... 

 

Wiek: ......................................................... 

 

Klasa: .......................................................... 

 

Szkoła (nazwa i adres) :........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gmina: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego: ……………………………………………………….. 

 

 

Nazwa gatunku przedstawionego w wierszyku: 

 

1.......................................................................... 

 

Nazwa gatunku przedstawionego na rysunku: 

 

1.......................................................................... 

 

 

 



Załącznik nr 2. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że praca jest autorstwa mojej córki/mojego syna i nie brała udziału w żadnym innym 

konkursie. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojej córki/mojego syna  przez Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego do celów promocyjnych i edukacyjnych. 

 

Imię i nazwisko autora:  

 

.................................................................................................................................................................... 

 

Szkoła: 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

Tytuł pracy: 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów udziału w konkursie „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego 

świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych” 

 

Działając w imieniu małoletniego …………………………………………………………wyrażam zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95 w celu udziału w konkursie „Przyrodnicze 

rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych” oraz 

upublicznienia ich w razie wygranej na stronie internetowej http://www.zpkww.pl/, a w szczególności wyrażam 

zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka w mediach oraz stronach internetowych organizatorów 

konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata. Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do 

danych oraz do ich poprawiania. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 

………………………………………….                                …………………………………………………….. 

          Miejscowość i data                                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

http://www.zpkww.pl/


Załącznik nr 3. 

 

KARTA NAUCZYCIELA KOORDYNUJĄCEGO 

(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

 

Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego:  

……………………………….................................................................................................................... 

 

Szkoła (nazwa i adres) :........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gmina: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………………...................... 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………… 

 

Liczba prac nadesłanych w kategorii  wierszyk: ………………………………………….. 

Liczba prac nadesłanych w kategorii rysunek: ……………………………………………. 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału  

w konkursie „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich 

parków krajobrazowych” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95 w celu udziału w konkursie 

„Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków 

krajobrazowych”.  Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania. 

Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 
 
                         Czytelny podpis nauczyciela koordynującego 

 
 


