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REGULAMIN

REGIONALNEGO KONKURSU RYSUNKOWEGO ”MÓJ WYMARZONY OGRÓD”
Dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu jarocińskiego
i powiatów ościennych
Edycja VII
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych im. Jadwigi
Dziubińskiej w Tarcach pod patronatem Starosty Powiatu Jarocińskiego.
2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań zawodowych, plastycznych
i przyrodniczych młodzieży, zwłaszcza w zakresie architektury krajobrazu, florystyki
i ochrony środowiska.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej.
4. Zasady konkursu:
a) konkurs polega na wykonaniu projektu wymarzonego ogrodu dowolną techniką
barwną na sztywnej kartce A4 z bloku technicznego, przy zastosowaniu przyjętych
przez organizatora lub uczestnika symboli projektowych i zachowaniu czytelności
projektu,
b) konkurs składa się z jednego etapu,
c) każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,
d) rysunek (projekt) powinien być wykonany w rzucie z góry w takim pomniejszeniu,
by zmieścił się na kartce. Na odwrocie prosimy napisać swoje imię i nazwisko,
e) główne, rzeczywiste wymiary krawędzi ogrodu podać na rysunku (przykład rysunku
zał. nr 1),
f) wskazane jest, by w projekcie znalazły się rośliny należące do następujących grup:
ozdobne drzewa i krzewy, ozdobne rośliny jednoroczne i byliny, a także trawnik
i ewentualnie rośliny tlenowe np. oxytree.
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g) w projekcie należy też uwzględnić elementy architektury ogrodowej, np.: ławki,
altany, ścieżki itp.,
h) na rysunku poszczególne grupy roślin i elementy architektury ogrodowej można
oznaczyć symbolami proponowanymi przez organizatora (patrz zał. nr 3),
a poszczególne gatunki roślin w ramach tych grup dodatkowo cyframi,
odpowiadającymi cyfrom sporządzonego przez uczestnika wykazu gatunków (patrz
zał. nr 2). Te cyfry gatunków roślin umieścić na symbolach roślin.
i) Uwaga: uczeń może przyjąć swoje dowolne oznaczenia pod warunkiem, że
umieści je w legendzie.
j) wskazane jest, by kolorystykę symboli roślin dostosować do rzeczywistych barw
przyjętych gatunków i ewentualnie odmian,
k) do rysunku (projektu) należy dołączyć kartkę (najlepiej A4 – przykład zał. nr 2)
na której powinny się znaleźć:
• tytuł projektu, legenda, ukazująca symbole użytych w projekcie roślin
i elementów architektury ogrodowej, a także wykaz gatunków roślin
i ewentualnie odmian wykorzystanych w projekcie z oznaczeniem cyfrowym,
• imię i nazwisko autora wraz z adresem e-mail, klasa, nazwa i adres szkoły
do której uczęszcza oraz imię i nazwisko opiekuna, a także wymiary ogrodu,
l) wzór rysunku i kartki projektowej podano w zał. nr 1 i 2.
5. Mile widziana jest pomoc nauczycieli biologii, plastyki i innych.
6. Prace konkursowe (rysunek wraz z załączoną kartką projektową) oraz oświadczenie
rodziców/opiekunów uczestnika konkursu (wzór na stronie 4 regulaminu) należy
przesłać na adres Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, Tarce 19,
63-200 Jarocin najpóźniej do 15 lutego 2021 r.
7. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w lutym/marcu 2021 roku, na
które uczniowie wraz z opiekunami zostaną zaproszeni odrębnym pismem. Jeśli nadal
będą ograniczenia koronawirusowe wyniki będą ogłoszone na szkolnej stronie
www.tarce.edu.pl, a dyplomy, nagrody i podziękowania przekazane do macierzystych
szkół uczestników konkursu.
8. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników,
opiekunów oraz dyrektorów szkół podstawowych przewidziane są pisemne,
okolicznościowe podziękowania.
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9. Wyniki oraz zdjęcia nagrodzonych projektów ukażą się na stronie ZSP-B w Tarcach
www.tarce.edu.pl. Powyższe informacje zostaną też przekazane do Gazety
Jarocińskiej, Informatora Powiatowego i Japiku, celem ewentualnej publikacji.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez uczestników

konkursu wyłącznie na potrzeby związane

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.
11. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela nauczycielka Magdalena
Radowska tel.600 658 555; e-mail: magdalenaradowska.tarce@wp.pl .
Zapraszamy i życzymy sukcesów.

ZSP-B w Tarcach
Magdalena Radowska
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………
w konkursie rysunkowym „MÓJ WYMARZONY OGRÓD” organizowanym przez
Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. Jednocześnie wyrażam zgodę na
podawanie do publicznej wiadomości, w tym na stronie szkolnej, Facebooku szkolnym
oraz w lokalnej prasie imienia i nazwiska mojego dziecka w związku z udziałem w wyżej
wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego
wynikach, a także zdjęcia mojego dziecka biorącego udział w konkursie. Oświadczam
również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

…………………………………….
Miejscowość i data

………….……………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

