
 

 

 

Regulamin konkursu  

pn. „Gospodarstwo moich rodziców jest Eko i dba o środowisko” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu  

pn. „Gospodarstwo moich rodziców jest Eko i dba o środowisko”, zwanym dalej 

Konkursem. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz uczniów 

szkół średnich z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. 

3. Organizatorem Konkursu jest Województwo Podlaskie.  

4. Województwo Podlaskie realizuje Konkurs przy pomocy koordynatora Konkursu  

tj. Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku.  

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: październik - grudzień 2021 roku. 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, upraw 

ekologicznych oraz wdrażanie tzw. zielonych technologii i inwestycji na rzecz ochrony 

środowiska w gospodarstwach rolnych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii wśród 

młodzieży z terenu województwa podlaskiego. 

§ 3 

Zakres Konkursu 

Konkurs polega na napisaniu przez ucznia pracy zawierającej opis i charakterystykę wraz  

ze zdjęciami ekologicznego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez jego rodziców. Prace 

mogą opierać się o opisy ekologicznych gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję 

roślinną oraz zwierzęcą z uwzględnieniem inwestycji na rzecz ochrony środowiska i ekologii 

jeżeli takowe miały miejsce. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 

a) uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VIII, 

b) uczniowie szkół średnich. 

§ 4 



 

Zasady uczestnictwa 

1. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać pisemnie w 1 egzemplarzu na Formularzu 

zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i złożyć osobiście  

w Kancelarii Ogólnej Urzędu (w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

15-888 Białystok 

2. Prace pisemne, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu powinny zostać dołączone 

do Formularza zgłoszeniowego oraz przesłane w wersji edytowalnej wraz ze zdjęciami  

(do 10 sztuk, w formacie jpg., o rozdzielczości do 200 dpi.) na adres: 

rolnictwo@wrotapodlasia.pl  

w terminie do dnia 31 października 2021r. 

§ 5 

Zakres pracy konkursowej 

1. Praca nadesłana na Konkurs musi być przygotowana samodzielnie przez ucznia. 

2. Powinna być napisana w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 2 strony i nie większej 

niż 4 stron formatu A4. 

3. Na stronie pracy powinno znajdować się nie mniej niż 1200 znaków tekstu, nie licząc spacji, 

rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, motyw czcionki - Times New 

Roman lub Arial. 

§ 6 

Organizacja i zasady oceny Konkursu 

1. Komisja konkursowa powołana przez koordynatora Konkursu dokona weryfikacji i oceny 

nadesłanych prac, zgodnie z następującymi kryteriami:  

a) zgodność z tematyką konkursu (1-5 pkt), 

b) zawartość merytoryczna pracy (1-5 pkt),  

c) styl i język pracy (1-5 pkt), 

d) pomysłowość ucznia (1-5 pkt.). 

2. Skład komisji konkursowej znajdować się będzie w siedzibie koordynatora Konkursu. 

 

§ 7 
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Ogłoszenie wyników  

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu prac komisji konkursowej  

i zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości uczestników Konkursu. 

2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii 

wiekowych. 

3. W szczególnie uzasadnionej sytuacji, podczas oceny prac, dopuszcza się przyznanie 

wyróżnienia przez komisję konkursową uczestnikowi Konkursu. 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Przystępując do Konkursu uczeń składa oświadczenie zawierające m.in. przeniesienie praw 

autorskich majątkowych do utworu (pracy pisemnej oraz zdjęć) znajdujące się w Formularzu 

zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez 

przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna) ucznia. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego 

Regulaminu.  

2. Informacja o przebiegu Konkursu, a także lista laureatów zostanie umieszczona na stronie: 

www.wrotapodlasia.pl 

3. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie, a związanych  

z organizacją Konkursu prosimy kierować na adres: rolnictwo@wrotapodlasia.pl, bądź 

bezpośrednio do osób wyznaczonych przez koordynatora Konkursu: w Referacie 

Regionalnej Polityki Rolnej, tel. (85) 66 54 216 lub 215. 

http://www.wrotapodlasia.pl/
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