
 

 

 

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Gmina Piaseczno 

 

zapraszają do udziału w przyrodniczym konkursie  

„Skarby lasu – Liść to nie śmieć” 

 

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci przyrodą, procesami w niej zachodzącymi 

oraz współistnieniem człowieka i przyrody.  

REGULAMIN KONKURSU 

1. Głównym organizatorem konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, 

ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock. 

2. W konkursie mogą brać udział przedszkola, przyszkolne oddziały przedszkolne oraz 

zerówki znajdujące się na terenie gminy Piaseczno.  

3. Zgłoszenia przedszkoli (lub zerówek) do konkursu należy przesłać emailem (skan) na 

załączonym formularzu do dnia 9.10.2022 r. na adres email 

edukacjachpk@parkiotwock.pl.  

4. Zgłoszenie do konkursu należy uważać za przyjęte po otrzymaniu od nas emailowej 

informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia.  

5. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez nauczyciela prowadzącego  Klauzulę 

Informacyjną RODO znajdującą się w tym samym pliku poniżej.  

6. Jesień to czas spadających liści. Niestety w powszechnym mniemaniu 

przyzwyczailiśmy się myśleć o opadłych liściach jako o niepotrzebnych odpadach. 

Grabimy je z trawników, parków i ogrodów, wywozimy, palimy, uprzątamy 

dmuchawami spalinowymi i wykonujemy inne nieekologiczne prace. Tymczasem 

opadłe liście to pokarm dla małych organizmów, którymi z kolei żywią się te większe, 

dom dla owadów i ssaków, ochronna warstwa dla zimujących roślin, naturalna 

ochrona gleby przez utratą wilgoci i przemarzaniem, a także materia organiczna, 

z której powstaje ściółka, a potem nowa gleba.  

Zadanie konkursowe: wykonajcie wspólnie plakat, gazetkę, instalację lub wystawę 

prac plastycznych ilustrujące hasło „Liść to nie śmieć”. Do oceny należy przekazać 

zdjęcia (w formie elektronicznej) ww. plakatu, gazetki, instalacji lub wystawy prac.  

mailto:edukacjachpk@parkiotwock.pl


 

 

 

 

7. Pracę konkursową w formie zdjęć pracy lub prac (dopuszczalne formaty: *jpeg, *jpg, 

*png, *bmp, *pdf, *pptx, *docx) przedszkola należy przesłać mailowo 

Mazowieckiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych w terminie do 30.10.2022 r. na 

adres edukacjachpk@parkiotwock.pl. Maksymalny rozmiar pojedynczego zdjęcia to 

7MB. Na zdjęciach nie powinno być widać twarzy dzieci i nauczyciela ze względu na 

RODO. Maksymalna liczba przesłanych zdjęć wynosi 10 szt.  

8. Pracę należy uznać za przyjętą po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zwrotnego. 

Aby usprawnić proces przesyłania plików zdjęciowych można pliki skompresować 

(*zip) lub użyć serwisów do przesyłania większych plików (np. WeTransfer.com lub 

MyAirBridge.com).  

9. Przedmiotem oceny prac konkursowych będzie ich przekaz proprzyrodniczy 

i proekologiczny, pomysłowość, kreatywność, samodzielność, wysiłek włożony 

w wykonanie zadania konkursowego, estetyka prac i ich wartość artystyczna.  

10. Nagrody w postaci pomocy edukacyjnych dla przedszkoli (lub zerówek) zostaną 

przyznane za trzy pierwsze miejsca oraz trzy (w uzasadnionych przypadkach 

maksymalnie sześć) wyróżnienia. Nie przewiduje się nagród indywidualnych dla 

uczniów przedszkoli / zerówek. 

11. Nagrody zostaną przez organizatora głównego rozwiezione do przedszkoli / zerówek. 

12. Prace konkursowe powinny być opatrzone opisem zawierającym: numer (i nazwę) 

przedszkola lub zerówki, imię i nazwisko opiekuna grupy, email kontaktowy.  

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

zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. 

14. Przesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania nadesłanych prac 

konkursowych w dalszej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych.  

15. Pytania odnośnie konkursu można kierować pod adresem email: 

edukacjachpk@parkiotwock.pl; tel. 607 601 319 

16. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne 

dla wszystkich uczestników na równych zasadach. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów. 
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18. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zadbania o własne bezpieczeństwo 

epidemiologiczne poprzez stosowanie się do aktualnych wytycznych sanitarnych 

w związku z epidemią COVID-19. W przypadku zamknięcia przedszkoli, zamiast 

plakatu / wystawy należy przesłać zdjęcia poszczególnych indywidualnych prac 

plastycznych.  


