
Regulamin Konkursu pn. „Dziki zakątek różnorodności biologicznej” 

 

Nasz uporządkowany świat niekoniecznie sprzyja różnorodności biologicznej. Zachęcamy, by dla dobra 

zwierząt i bogactwa świata roślin, a także nas ludzi, pozostawić zapuszczoną część ogrodu albo 

zarastającą enklawę w sadzie. 

Przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 

www.biebrza.org.pl oraz portalu społecznościowym Facebook Paku zamieszczane będą porady 

i wskazówki, jak stworzyć dziki zakątek różnorodności biologicznej, oraz informacje, jakie gatunki roślin 

i zwierząt związane są z takimi miejscami. 

1. Konkurs rozpocznie się 1 marca 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. W tym okresie 

stwórz dziki zakątek różnorodności biologicznej i wnikliwie go obserwuj. Następnie pochwal się 

swoim przedsięwzięciem i podziel z nami obserwacjami przyrodniczymi – świata roślin 

i zwierząt. 

2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów biebrzańskich szkół podstawowych, 

tj. położonych w gminach: Lipsk, Sztabin, Bargłów Kościelny, Rajgród, Grajewo, Radziłów, 

Jedwabne, Wizna, Jaświły, Trzcianne, Goniądz, Nowy Dwór, Suchowola, Dąbrowa Białostocka, 

w trzech kategoriach wiekowych: uczniów klas I−III, IV−VI i VII−VIII. 

3. Zgromadzone materiały dokumentujące utworzenie dzikiego zakątka, takie jak: notatki, zdjęcia, 

filmy, rysunki należy przesłać w terminie do 15 listopada 2022 r. na adres mailowy: 

beata.glebocka@biebrza.org.pl 

4. Do materiałów należy dołączyć informację o autorze (imię i nazwisko, klasa, adres szkoły), 

a także zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych. Podpisane 

oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej Parku www.biebrza.org.pl w  zakładce: 

konkursy) należy zeskanować lub sfotografować i dołączyć do pracy. 

5. Prace konkursowe przesłane po upływie tego terminu nie będą oceniane.  

6. Organizator nie zwraca kosztów udziału Uczestnikom Konkursu.  

7. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Biebrzański Park Narodowy.  

8. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace i przyznane miejsca od I do III w każdej z trzech ww. 

kategorii wiekowych.  

9. Partnerem i fundatorem nagród w Konkursie  jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie, 

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383006, NIP 7010311774, REGON 

142919434. 

10. Biebrzański Park Narodowy oraz Fundacja PGE zastrzegają sobie prawo do publikacji prac 

z zachowaniem danych autora. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zostaną przesłane laureatom 

pocztą.  
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11. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 

fundatorowi nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 

nagród i prezentacją prac na stronach internetowych i mediach społecznościowych fundatora 

nagród. 

12. Nagrodami w Konkursie są upominki rzeczowe w kwocie: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 250 zł, 

III miejsce – 200 zł, w każdej z trzech ww. kategorii wiekowych. 

13. Szczegółowych informacji udziela: Beata Głębocka z Działu Edukacji i Udostępniania BbPN,  

tel. (085) 738 30 09, adres mailowy: beata.glebocka@biebrza.org.pl 

 

 

Zatwierdził: 

Artur Wiatr 

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego 
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