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Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
poświęconym tematyce ochrony obszarów wodno - błotnych jako siedlisk życia ptaków.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, uczących się w klasach IV-VI. Konkurs przewiduje
zaangażowanie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych z przedmiotu przyroda i fakultatywnie z przedmiotu plastyka.

Szkoły mogą zgłaszać do konkursu prace plastyczne swoich uczniów w następujących kategoriach:
1. Woda i mokradła dla życia
2. Dom dla wodniczki

Termin nadsyłania prac: 30 listopada 2013 r.

Prace należy zgłaszać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnictwa. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie jedną pracę plastyczną w każdej z dwóch ww. kategorii, zatem szkoły
powinny wyłonić zgłaszane prace w drodze wewnętrznych konkursów. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna, jednakże musi ona zostać wykonana na karcie papieru brystol
w formacie A3.

W odniesieniu do kandydatów, których prace zostaną zgłoszone przez szkoły, wymagana jest zgoda rodziców lub innych ustawowych opiekunów prawnych. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi do 31 grudnia 2013 r.

Nagrodami w konkursie w każdej z kategorii są:
1. miejsce - lornetka 10X50 (nagroda rzeczowa o wartości 750 zł).
2. miejsce - lornetka 10X42 (nagroda rzeczowa o wartości 650 zł).
3. miejsce - lornetka 10X42 (nagroda rzeczowa o wartości 600 zł).

Przewiduje się również 30 wyróżnień - nagrodą dla uczniów będą zestawy sprzętu turystycznego: plecak, latarka-czołówka, śpiwór (nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 380 zł).

Ponadto, każda szkoła, której uczeń zostanie laureatem lub zostanie wyróżniony w konkursie otrzyma pakiet edukacyjny o wartości ok. 200 zł (program i plansze edukacyjne oraz ﬁlmy
przyrodnicze).

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa

Zachęcamy do udziału w konkursie. Jego tematyka pozwala na poszerzenie wiedzy uczniów odnośnie potrzeby ochrony przyrody oraz uwrażliwienie na piękno polskiej fauny i ﬂory.
Ponadto, konkurs można połączyć z przeprowadzeniem lekcji poświęconej ochronie mokradeł z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie Genetralnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. Zawierają one scenariusze lekcji oraz prezentacje multimedialne poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym ochrony przyrody.

Można także wykorzystać tematykę konkursu do przeprowadzenia lekcji przyrodniczej dla uczniów w terenie.

Wspólnie dbajmy o polską przyrodę.
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