
REGULAMIN KONKURSU 

„GWIAZDKA DLA PTAKA” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych w Kielcach oraz Wolontariat Pracowniczy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Cele konkursu: 

• kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania ptaków  
w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania, 

• rozbudzenie i pogłębienie wśród dzieci i ich rodzin zamiłowania oraz szacunku  
do  przyrody, 

• zdobycie widomości na temat wybranych gatunków ptaków przebywających zimą  
w Polsce, 

• kształtowania opiekuńczego stosunku wobec przyrody, 

• stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa. 

3. Akcja skierowana jest do przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego. 

4. Przedmiotem konkursu jest zebranie jak największej ilości karmy dla ptaków  
przebywających w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie. 

5. Karma powinna zawierać produkty naturalne takie jak ziarna zbóż np.: owies, proso, 
pszenica, nasiona roślin oleistych (słonecznik w łupinach, nasiona lnu), orzechy, pestki 
dyni, owoce (np.: suszone morele, rodzynki), czy też płatki owsiane lub jęczmienne.  

6. Zbiórka będzie trwała od 23.10.2017 do 24.11.2017 roku. 

7. Dary należy przekazać do siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, tel. (41) 345-58-80 lub 
Krzyżanowic Średnich 14, 28-400 Pińczów, tel./fax: (41) 357-17-11,  
w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30. 

8. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 30 przedszkoli – decyduje kolejność 
zgłoszeń (zał. 1). Z każdej placówki może wziąć udział max 3 grupy. 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
a) nadesłanie karty zgłoszeniowej (od dnia 23.10.2017 do 03.11.2017 na adres  
      e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl)  

     b) zebranie oraz dostarczenie do Organizatora zważonej karmy dla ptaków  
        (z załączoną informacją – nazwa placówki, nazwa grupy przedszkolnej oraz waga  
        w kg.) 

c)  wykonanie plakatu * 
 

* Każda grupa przedszkolna biorąca udział w konkursie dostarcza wraz z karmą wspólnie 

wykonany plakat formatu A2 lub A3 w terminie do 24.11.2017r. dotyczący dokarmianiu 

ptaków zimą. Prace muszą zawierać hasło promujące akcję pomocy ptakom. Wykonanie 

plakatu – techniką dowolną. Na odwrocie należy umieścić następujące informacje: nazwa, 

adres  



i telefon kontaktowy placówki oświatowej oraz nazwa grupy przedszkolnej. Organizatorzy 

ocenią poziom artystyczny, pomysłowość, samodzielność i staranność wykonania.  

10. W przypadku remisu (nadesłania przez grupy tej samej ilości karmy) o zwycięstwie 
zadecydują punkty uzyskane za wykonany  plakat. 

11. Nagrody i wyróżnienia: 
 
Każda placówka oświatowa biorąca udział w konkursie otrzyma: dyplom, karmnik 
wykonany przez wolontariuszy oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach 
przyrodniczych pod nazwą  „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” prowadzonych przez 
pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  
w siedzibach Zespołu. 

 
    Dodatkowo Organizatorzy przewidują nagrody dla 3 grup, które zbiorą największą ilość 

karmy w przeliczeniu na kilogramy. Zwycięscy otrzymają w zależności od zajętego 
miejsca bilety wstępu do jednej z 3 atrakcji:  

 
- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 

- Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni  

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim  
 
ORGANIZATORZY NIE ZAPEWNIAJĄ TRANSPORTU! 

 

12. Rozstrzygniecie konkursu i termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej Organizatorów: www.pk.kielce.pl, sejmik.kielce.pl do dnia 01.12.2017r.  
Zwycięskie placówki o wynikach zostaną poinformowane telefonicznie.     

13. Podsumowanie akcji odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach  
(w pierwszej połowie grudnia). W spotkaniu uczestniczyć będą 3 zwycięskie drużyny oraz 
zaproszeni goście. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa wszystkich nadesłanych 
przez uczestników prac plastycznych.  

14. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

Uwagi końcowe: 

We wszystkich sprawach związanych z konkursem można zwracać się do Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Osoby do kontaktu: Bętkowska 

Beata nr telefonu:(41)345 58 80 oraz Skrzypek Maria nr telefonu: (41) 357 17 11, komórkowy 

532 859 167. 

Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych oraz 

danych dot. uczestników łącznie z publikacją fotografii z finału konkursu. 

Organizacją i   przebiegiem   konkursu   kieruje   Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich  

i  Nadnidziańskich  Parków  Krajobrazowych, który wyjaśnia wątpliwości dotyczące 

Regulaminu Konkursu i rozstrzyga sprawy sporne. 



Załącznik 1 

 

………………………………                                                                          ……….………… 
     pieczątka placówki oświatowej                                                                                                                            data 

 

Karta zgłoszeniowa 

Nazwa konkursu: „GWIAZDKA DLA PTAKA” 

Organizator konkursu: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  
 w Kielcach oraz Wolontariat Pracowniczy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

 

Nazwa placówki oświatowej:   

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy oraz e-mail:  

…………………………………………………………………………………………………       

 

Ilość 
grup 

Nazwa  
grupy przedszkolnej 

Ilość osób  
w grupie 

Imię i Nazwisko  
Opiekuna grupy  

oraz telefon komórkowy 

1    

2    

3    

 

 

 



INFORMACJA DOŁĄCZONA DO ZEBRANEJ KARMY DLA PTAKÓW 

Nazwa  
placówki oświatowej 

Nazwa grupy przedszkolnej 
oraz imię i nazwisko 

Opiekuna 

Ilość karmy  
(w kg.) 

   

 


