
 

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Gmina Konstancin-Jeziorna oraz Gmina Piaseczno 

Zapraszają dzieci i młodzież szkolną do udziału w Konkursie o Chojnowskim Parku 

Krajobrazowym - edycja w roku szkolnym 2022-2023, pod hasłem 

„Drugie Życie Drzewa” 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Gmina Konstancin-Jeziorna oraz Gmina 

Piaseczno mają przyjemność ogłosić coroczny konkurs o Chojnowskim Parku Krajobrazowym. 

Tegoroczna edycja podkreśla przyrodniczą wartość martwego drewna.  

Liczymy na Wasz udział i życzymy udanej zabawy!  

REGULAMIN KONKURSU 

1. Głównym organizatorem konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. 

Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock.  

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych położonych na terenie 

powiatu piaseczyńskiego: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn, Prażmów, Góra 

Kalwaria oraz Lesznowola.  

3. Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać mailem w formie skanu na adres 

edukacjachpk@parkiotwock.pl na załączonym formularzu, do dnia 18.09.2022 r.  

4. Zgłoszenie do konkursu należy uważać za przyjęte po otrzymaniu od nas e-mailowej 

informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie 

nauczyciela dot. zgód na przetwarzanie danych osobowych, na formularzu 

przygotowanym przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – formularz znajduje 

się pod kartą zgłoszeniową.  

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i parkowym.  

6. Organizatorem i koordynatorem etapu szkolnego pozostaje nauczyciel lub wychowawca, 

który jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu złożonych do konkursu prac 



 

i wybrania w oparciu o ustalone przez siebie kryteria maksymalnie trzech najlepszych 

prac, które następnie zostaną dostarczone osobiście do siedziby Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego w Żabieńcu (lub drogą pocztową do siedziby Mazowieckiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych w Otwocku) lub drogą elektroniczną (w zależności od kategorii 

wiekowej) w terminie do 09.10.2022 r.  

7. Oceny konkursowych prac i rozdziału nagród w etapie parkowym dokona komisja 

konkursowa.  

8. Nagrody zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca oraz do pięciu (a w uzasadnionych 

przypadkach więcej) wyróżnień.  

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.parkiotwock.pl  

10. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach tematycznych dla różnych grup wiekowych: 

Klasy I-III 

 Kto może wziąć udział: dzieci uczące się w roku szkolnym 2022/2023 w klasach I, II i III 

szkół podstawowych.  

 Zadanie konkursowe: wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą jak najwięcej 

przyrodniczych korzyści i gatunków zamieszkujących martwe drewno. 

 Pracę można wykonać technika dowolną, w formacie A4 lub A3.  

 Prace należy wykonać indywidualnie. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 3 prace 

do etapu parkowego.  

 Kryteria oceny: technika artystyczna, staranność wykonania, kreatywność i pomysłowość, 

liczba przedstawionych korzyści i gatunków oraz ich poprawność merytoryczna, 

ekologiczność pracy, zgodność z kryteriami formalnymi.  

Klasy IV-VI 

 Kto może wziąć udział: dzieci uczące się w roku szkolnym 2022/2023 w klasach IV, V i VI 

szkół podstawowych.  

 Zadanie konkursowe: sfotografuj w lesie zaaranżowaną przez siebie scenkę z udziałem 

martwego drewna. Scenka może przedstawiać na przykład ludziki lub zwierzątka 

http://www.parkiotwock.pl/


 

wykonane z szyszek, kasztanów czy żołędzi, patyków i innych naturalnych przedmiotów 

znalezionych w lesie.  

 Przykładowe scenki możesz obejrzeć na stronie www.dubanci.cz Pamiętaj, iż w scence 

musi się znaleźć martwe drewno.  

 Ludziki / zwierzątka mogą być wykonane tylko z naturalnych materiałów. (Do ich 

złączenia można użyć kleju.) W scence może znajdować się dowolna liczba ludzików, 

zwierzątek itp.  

 Jeżeli jest taka potrzeba, pracy można nadać tytuł. 

 Pamiętaj, aby do scenki nie zrywać żadnych roślin chronionych! Przykładowo, ochroną 

objęte są widłaki, mech bielistka siwa, niektóre porosty np. chrobotek leśny, chrobotek 

reniferowy czy płucnica islandzka. Możesz je oczywiście wykorzystać na zdjęciu w 

miejscu, w którym rosną bez ich zrywania.  

 Do oceny należy dostarczyć zdjęcie w formacie elektronicznym. Formaty: jpg / jpeg, 

dopuszczalny rozmiar: do 10MB. Zdjęcia szkoła powinna przesłać drogą mailową na adres 

edukacjachpk@parkiotwock.pl Otrzymanie pracy potwierdzimy mailowo. 

 Prace należy wykonać indywidualnie. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 3 prace 

do etapu parkowego.  

 Kryteria oceny: kreatywność i pomysłowość, staranność wykonania pracy, estetyka, 

wykorzystanie martwego drewna, zgodność z kryteriami formalnymi. 

Klasy VII-VIII 

 Kto może wziąć udział: młodzież ucząca się w roku szkolnym 2022/2023 w klasach VII 

i VIII szkół podstawowych  

 Zadanie konkursowe: odwiedźcie dowolne martwe drzewo na terenie Chojnowskiego 

Parku Krajobrazowego lub jego otuliny. Przeprowadźcie inwentaryzację gatunków, 

jakie na nim znajdziecie. Sfotografujcie występujące na martwym drzewie gatunki roślin, 

grzybów, zwierząt, śluzowców i inne oraz postarajcie się, w miarę możliwości, 

zidentyfikować je. Jeżeli identyfikacja do gatunku nie jest możliwa, można podać rodzaj 

lub przybliżoną grupę organizmów, do jakich dany osobnik należy. Jeżeli nie stwierdzicie 

http://www.dubanci.cz/


 

gatunku, ale znajdziecie trop lub ślad jego bytowania – np. odchody, dziuplę, poczwarkę 

itp. itd. także warto je sfotografować i zawrzeć w prezentacji.  

 Do oceny należy przekazać prezentację w formacie *pptx, w której zamieścić należy: 

zdjęcie poglądowe martwego drzewa, lokalizację drzewa na mapie Chojnowskiego PK i 

otuliny (mapę pobrać można tu: https://geoportal.parkiotwock.pl/Chojnowski ) oraz 

zdjęcia wraz z podpisem zidentyfikowanych gatunków. W prezentacji powinna się także 

zawierać odpowiedź na pytanie: dlaczego dane martwe drzewo jest ważne dla przyrody? 

Czy należy je uznać za martwe czy może jednak żywe ?  

 Prace należy wykonać w grupach (dokładnie) 2-osobowych. Prosimy o stosowanie się do 

aktualnych wytycznych epidemiologicznych. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 

3 prace do etapu parkowego.  

 Kryteria oceny: poprawność merytoryczna, wysiłek włożony w odnalezienie żywych 

organizmów na martwym drzewie, staranność wykonania pracy, estetyka, zgodność z 

kryteriami formalnymi.  

 Do oceny należy przekazać prezentację w formacie *pptx. Prezentacje szkoła może 

przesłać drogą mailową na adres edukacjachpk@parkiotwock.pl Otrzymanie pracy 

potwierdzimy mailowo. 

11. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich innych twórców.  

12. Dostarczone na parkowy etap konkursu prace, odpowiednio zabezpieczone przed 

zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem zawierającym: imię i nazwisko autora, imię 

i nazwisko nauczyciela -  opiekuna oraz nazwę szkoły. Prace nie w pełni podpisane nie 

będą oceniane. Do każdej pracy przekazywanej na etap parkowy należy dołączyć 

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dot. zgód na przetwarzanie danych 

osobowych na formularzu przygotowanym przez Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych.  

13. Przedmiotem oceny prac konkursowych będzie ich zgodność z kryteriami formalnymi, 

zawartość merytoryczna, wartość artystyczna, ekologiczność wykorzystanych materiałów 

oraz wysiłek włożony w wykonanie pracy konkursowej.  

https://geoportal.parkiotwock.pl/Chojnowski
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14. Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania nadesłanych prac konkursowych 

w dalszej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.  

15. Udział konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.  

16. Pytania odnośnie konkursu można kierować do Pani Małgorzaty Siuty: 

edukacjachpk@parkiotwock.pl; tel. 607 601 319  

17. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod 

adres:  

ul. Główna 48, Żabieniec 05-500 Piaseczno (Wjazd od ulicy Instytutowej, budynek Instytutu 

Rybactwa Śródlądowego)  

UWAGA: na powyższy adres nie można kierować korespondencji pocztowej!  

lub pocztą na adres korespondencyjny:  

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock  

18. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne dla 

wszystkich uczestników na równych zasadach.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów.  

20. Uczestnicy konkursu, a w szczególności kategorii grupowej, są zobowiązani do zadbania 

o własne bezpieczeństwo epidemiologiczne poprzez stosowanie się do aktualnych 

wytycznych sanitarnych w związku z epidemią COVID-19.  

21. W roku 2022 Konkurs o Chojnowskim Parku Krajobrazowym (edycja „W sąsiedztwie 

Chojnowskiego parku Krajobrazowego”) został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych Kuratorium Oświaty w Warszawie. Niniejszą edycję tegoż 

konkursu planujemy także zgłosić do ww. wykazu.  

22. Nagrody dla zwycięzców zostaną rozwiezione bezpośrednio do szkół.  


