
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ŁASKIE BOCIANY” 

 
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczestników zajęć edukacyjnych „Łaskie 

bociany”, realizowanych w ramach edukacyjnego programu ekologicznego „Łaskie 

bociany”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapisanie się na listę uczestników 

u koordynatora zajęć edukacyjnych. Koordynatorzy: 

a. Pani Iwona Jaros - Szkoła Podstawowa w Bałuczu. 

b. Pani Jolanta Urbańska - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łasku.  

c. Pani Monika Roszuk - Brząkała - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku.  

d. pwd. Edward Kondratiuk - Komendant Hufca ZHP Łask. 

e. Piotr Łubisz - Koordynator programu w Urzędzie Miejskim w Łasku.  

2. Tematem przewodnim konkursu są „Łaskie bociany” najlepiej w nawiązaniu do 

gminy Łask. 

3. Forma konkursu obejmuje następujące formy plastyczne (rysunek, malarstwo, 

rzeźba, wyklejanka itp.).  

4. Konkurs NIE obejmuje form cyfrowych (m.in. fotografia, grafika komputerowa, 

prezentacja multimedialna). 

5. Przy ocenianiu prac brane będą pod uwagę: staranność i samodzielność wykonania, 

oryginalność. 

6. Konkurs ma na celu: 

a. propagowanie wiedzy przyrodniczej  

b. dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.  

c. wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody- kształtowanie postaw 

proekologicznych  

7.  Nagrodami w konkursie będą: atrakcyjny sprzęt optyczny oraz publikacje związane 

z ornitologią. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież 

ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna (dla każdej z kategorii wiekowych 

przyznawane będą po jednej nagrodzie za I miejsce, po jednej za II miejsce, po jednej 

za III miejsce oraz po jednym wyróżnieniu oraz upominki dla wszystkich biorących 

udział w konkursie).  

8. Komisja konkursowa:  

a. Janina Kosman - Zastępca Burmistrza.  

b. Wioletta Rabenda - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi 

Urzędu Miejskiego w Łasku. 

c. Piotr Łubisz - Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi 

Urzędu Miejskiego w Łasku. 

9. Data ogłoszenia konkursu: 22.06.2010 r.  

10. Termin składania prac- do 27.09.2010 r. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu 

zostanie ogłoszone 29.09.2010 r. na stronie internetowej: 

    

http://www.bociany.lask.pl/ 

 
11. Wszelkich informacji udziela Piotr Łubisz pod numerem telefonu: 43 676 83 49 

http://www.bociany.lask.pl/

