
REGULAMIN KONKURSU 

„MAJOWE OBSERWACJE PTAKÓW LĘGOWYCH” 

realizowanego w ramach projektu edukacji ekologicznej pn. „Poznajemy ptaki Polski i zasady 

bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Poznajemy ptaki Polski i zasady 

bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ekologiczna Laudato Si'. 

3. Nagrody fundowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej otrzymanych w ramach dofinansowania w formie dotacji projektu pn. 

„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, Umowa 

nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D. 

§ 2 CEL KONKURSU 

1. Konkurs przyrodniczy dla osób, które będą chciały pogłębić swoją aktywność i wykazać 

się dodatkowymi zdolnościami jako ornitolodzy.  

§ 2 ZASADY KONKURSU 

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku szkolnym (podstawówka, gimnazjum, 

liceum, technikum) zamieszkującej jedno z 10 województw: zachodniopomorskie, lubuskie, 

pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, wielkopolskie, 

mazowieckie lub świętokrzyskie. Wiek uczestnika konkursu 8-21 lat. 

 2. Konkurs pn. „Majowe obserwacje ptaków lęgowych”. 

 Należy przeprowadzić obserwacje ptaków w terminie od 01.05 do 31.05.2019 r. 

 obserwacje muszą dotyczyć dowolnego, wyraźnie wyodrębnionego obiektu 

przyrodniczego o powierzchni od 5 ha do ok. 30 ha (bagno, zadrzewienie, park, staw, 

jezioro, zakole rzeki, łąka, sad, osiedle, itp.). 

 należy wykonać dla tego obiektu 6 obserwacji (liczeń) ptaków w równomiernie 

dobranych terminach w ciągu miesiąca. Cztery z wybranych terminów to liczenia 

dzienne (w godzinach od 5.oo-9.oo), dwa terminy to liczenia wieczorne (w godzinach 

18.oo-21.oo). 

 Uczestnik musi wykonać krótkie sprawozdanie (podlegające ocenie) zawierające: imię 

i nazwisko autora, nazwę i opis obiektu, załączoną mapkę z zaznaczeniem granic 

obiektu, tabelę pokazującą terminy liczeń i spis gatunków ptaków (nazwy polskie i 

łacińskie) osobno dla każdego liczenia, należy podać liczebność dla obserwowanych 

każdorazowo gatunków ptaków (np. liczba osobników, liczba par, liczba stanowisk 



lęgowych), załączyć 5 opisanych zdjęć przedstawiających przekrój siedlisk 

przyrodniczych badanego obiektu. 

 Prace należy dostarczyć do 20.06.2019 r. na adres Fundacji. 

 

3.  Komisja Konkursowa dokonywać będzie na bieżąco oceny nadsyłanych prac w 

poszczególnych konkursach. Ocenie podlegać będą następujące aspekty:  

a. właściwe i merytoryczne podejście do tematu Konkursu,  

b. samodzielność wykonania,  

c. ornitologiczne (terenowe i studyjne) umiejętności autora,  

d. jakość i staranność sprawozdania,  

e. oryginalność,  

f. wykorzystanie literatury. 

4. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie potwierdzają swój udział przesyłając 

Formularz zgłoszeniowy w terminie do 30.04.2019 r. na adres biuro@laudatosi.pl. 

5. Fotografie i materiał opisowy Uczestnik konkursu przesyła w formie papierowej i/lub 

elektronicznej (dokumenty tekstowe lub skany prac w plikach DOC, PDF, JPG; zdjęcia w 

formacie JPG). Materiały można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

FUNDACJA EKOLOGICZNA LAUDATO SI' 

al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin 

z dopiskiem: Konkurs „Majowe obserwacje ptaków lęgowych” , 

lub  

w przypadku wersji elektronicznej email: biuro@laudatosi.pl 

6. Fotografia powinna zawierać następujący opis: opis miejsca, dla którego wykonano zdjęcie 

(miejscowość, gmina, nazwa obiektu: jezioro, staw itp.), imię i nazwisko autora zdjęcia, klasa, 

nazwa i adres szkoły. 

7. Mapa terenu. 

a. odręcznie wykonany szkic terenu; 

b. musi pochodzić z legalnego źródła, np.:  

- udostępniona na cele konkursu przez  Nadleśnictwo; 

- pozyskana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 



8. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna, 

nie publikowana wcześniej i nie nagradzana w innych konkursach. 

§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie są: nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych. W 

konkursie nagrodzonych zostanie 10 najlepszych prac konkursowych, a spośród nich 

wyróżnione zostaną 3 najlepsze prace. 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, 

którzy prześlą za pośrednictwem portalu najbardziej wartościowe opracowania z 

przeprowadzonych obserwacji w ramach poszczególnych konkursów wymienionych w ust. 2 

pkt 1 .  

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję 

Konkursową, która składa się z trzech osób. W skład komisji wchodzą:  

a. Przedstawiciel Fundatora Fundacji Ekologicznej Laudato Si'; 

b. Prezes Zarządu Fundacji Ekologicznej Laudato Si'; 

c. Koordynator merytoryczny projektu pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady 

bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” 

 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez portal przyrodniczy w ciągu  

14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.  

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@laudatosi.pl w terminie 5 (pięciu) dni od 

dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Fundacji 

Ekologicznej Laudato Si', na adres wskazany przez Laureatów.  

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, 

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, a także z wywiązania się przez Organizatora 

z zapisów i obowiązków rozliczania dokumentacji wynikającej z  Umowy nr 

31/2018/Wn50/EE-ee/D o dofinansowanie projektu pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady 

bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”. 



3. Osoby niepełnoletnie będą musiały uzyskać zgodę opiekunów prawnych na udział w 

konkursie oraz na wyrażenie wszystkich wymaganych oświadczeń odnośnie wyrażenia zgody 

na przekazywanie danych osobowych. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Koszt dostarczenia pracy pokrywa Uczestnik konkursu. 

3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

4. Termin ogłoszenia konkursu, regulamin oraz lista laureatów zostaną ogłoszone na stronie 

www.laudatosi.pl oraz na portalu przyrodniczym przygotowanym na potrzeby projektu. 

5. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Łukasz Chorągwicki - koordynator projektu, 

al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin, email:biuro@laudatosi.pl, tel. +48 692 509 181.  


