Regulamin Konkursu w ramach projektu
Spotkajmy się w Teatrze natury pt. Przyroda w szkiełku powiększającym
§1
Cele konkursu:
- upowszechnienie wiedzy związanej z przyrodą, ochroną środowiska,
- kształtowanie postaw ekologicznych, związanych m. in. z ochroną zwierząt oraz
roślin, ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
- motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności,
- rozwijanie zainteresowań regionem,
- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,
- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
- rozwijanie zdolności manualnych.
§2
Organizatorem konkursu jest Wydział Biologii oraz Koło Naukowe Biologów
im. Włodzimierza Chętnickiego działające na Wydziale Biologii Uniwersytetu w
Białystoku, ul. K. Ciołkowskiego 1 J, 15-245 Białystok.
§3
Uczestnicy konkursu: Przedszkola i zerówki, klasy 1-3 szkoły podstawowej
(jako uczestnik grupowy) oraz uczniowie klas 4-8 w województwie podlaskim (jako
uczestnik indywidualny).
§4
Warunki przystąpienia do Konkursu.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie przyrodniczym jest wykonanie w
terminie do 20.11.2020 r., z zastosowaniem różnych form plastycznych,
plakatu przedstawiającego ludzi, zwierzęta, rośliny, miejsca, wydarzenia
zaobserwowane spod lupy/szkła powiększającego, mikroskopu, binokularu.

2. W konkursie może uczestniczyć tylko jedna grupa/klasa z danej placówki
przedszkolnej i szkoły podstawowej (klasy 1-3), składająca się z
przedszkolaków lub uczniów. Grupa/klasa może być autorem tylko
jednej pracy konkursowej.
3. W grupie uczestników z klas 4-8, przystępujących indywidualnie do
konkursu, nie ma ograniczeń w liczbie osób.
4. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie
może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu
jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i
oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
5. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody
na wykorzystanie ich nazwisk i wizerunku w akcjach informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
§5
Technika i forma prac.
1. Praca plastyczna wykonana z akwareli, plakatówek, kredek, mazaków i innych
materiałów na papierze, itp. Format pracy: A1 (dla uczestników grupowych,
arkusze dostarczane przez Wydział Biologii na prośbę uczestników konkursu) i A4
(dla uczestników indywidualnych).
§6
1. W każdej kategorii wiekowej z uwzględnieniem uczestników grupowych i
indywidualnych zostaną przyznane nagrody I, II i III miejsca oraz wyróżnienia;
2. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili nauczyciele akademiccy Wydziału
Biologii i studenci z Koła Naukowego Biologów;
Kryteria oceny:
a)
b)
c)
d)
e)

znajomość środowiska przyrodniczego,
estetyka pracy,
oryginalność,
stopień trudności,
jakość wykonania.

§7

Każda praca powinna być podpisana (imiona, nazwiska), załączona do pracy
powinna być karta uczestnika wraz z podpisem, podpisaną akceptacją
upowszechniania wizerunku oraz akceptacją regulaminu.

§8
Prace powinny być przesłane pocztą na adres Koło Naukowe Biologów im. W.
Chętnickiego, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białystoku, ul. K. Ciołkowskiego 1 J,
15-245 Białystok, wraz z wydrukowaną i podpisana kartą zgłoszeniową i RODO w
terminie do 20.11.2020 r. Zapytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres
e-mail: knb@uwb.edu.pl.

§9
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 listopada 2020 r. na stronie internetowej Wydziału
Biologii https://biologia.uwb.edu.pl/promocja/podstrony/spotkania-z-nauka-nawydziale-biologii/.
§ 10
Wystawa nagrodzonych prac.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy na Wydziale Biologii
oraz w formie elektronicznej wystawy prac na stronie internetowej Wydziału
Biologii i Facebook’u Wydziału Biologii.
Nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany adres podany w karcie
zgłoszeniowej.

