
Białystok  11 styczeń 2016 r. 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Świętego Jana Pawła II 

15-757 Białystok, ul. Łagodna 10, tel. 0856644684 

 

W RAMACH SPOŁECZNOŚCIOWEGO PROJEKTU PROPAGOWANIA 

AKWARYSTYKI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY CHCIELIBYŚMY ZAPROSID DO 

WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM : 

 

„ Kolorowy świat w akwarium” 

Regulamin konkursu plastycznego : 

 

ORGANIZATOR:  

• Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku 

• Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38 18-421 Piątnica 

• Ogólnopolskie Forum akwarystyczne AkwariumOnline -  sekcja Akwariusze ( 

http://www.akwariumonline.pl )  

PATRONAT MEDIALNY: 

 Radio Jard 

TEMATYKA: 

W pracach plastycznych uczniowie mogą przedstawić swoje wyobrażenie o akwarium i 

zwierzętach akwariowych oraz w miarę ewentualnie posiadanej wiedzy odwzorować ich 

biotop tj. środowisko życia w jakim występują. 

CELE KONKURSU: 

• zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych gatunków ryb akwariowych 

• kształtowanie postaw ekologicznych,  

• wdrażanie dzieci i młodzieży do obserwacji przyrody,  

• uwrażliwienie dzieci na otaczającą nas przyrodę.  

WARUNKI UCZESTNICTWA : 

1.Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu województwa podlaskiego 

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z przedszkoli, i szkół podstawowych  

2.Prace należy dostarczyć na adres organizatora-Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. 

Świętego Jana Pawła II ,15-757 Białystok, ul. Łagodna 10,  

do dnia 22 kwietnia 2016 r. z zaznaczeniem „świetlica szkolna” , konkurs „Kolorowy 

http://www.akwariumonline.pl/


świat akwarium” 

FORMA PRAC : 

Technika dowolna: rysowane wyklejane, malowanie, szkicowane, z plasteliny, modeliny, 

gliny, "rzeźby", modele 3D , niezależnie czy będą to rybki, ślimaki , rośliny lub inne spojrzenie 

na tematykę  

OCENIAMY W KOLEJNOŚCI : 

- pomysł, wkład pracy -> odczucia estetyczne 

- szeroko rozumianą zgodność z naturą 

- szeroko rozumianą zgodność ze "sztuką akwarystyczną" 

dopiero jako ewentualne ( nieobowiązkowe ) kryterium : biotop 

KAŻDĄ PRACĘ NALEŻY OZNAKOWAĆ: 

- imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, nazwisko nauczyciela- wychowawcy 

prowadzącego.  

3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach: 

- klasy 0-III 

- klasy IV-VI 

Ocena prac będzie przebiegać po kątem: 

• Oryginalności w przedstawieniu tematu 

• Zastosowania ciekawych technik plastycznych 

• Estetyki i jakości wykonanych prac 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA : 

1. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w II etapach 

I etap - komisja konkursowa powołana przez organizatora ogłosi zakończenie i 

rozstrzygnięcie konkursu na etapie szkolnym 22 kwietnia 2016r ( zbieranie prac 

rozstrzygnięcie miesiąc maj )  

II etap - wśród wybranych i wyróżnionych prac zostanie ogłoszona na wszystkich stronach 

internetowych prowadzonych przez organizatorów ankieta na najlepsze prace w celu 

końcowego rozstrzygnięcia i wyłonienia zwycięzców ( dodatkowa/odrębna nagroda) 

Wręczenie nagród drugiego etapu odbędzie się na VIII Dniach Akwarystyki w Muzeum 

Przyrody w Drozdowie w Październiku 2016 r. 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ ORGANIZATORZY KONKURSU :  
Wiesława Smalkowska , Halina Cylwik, Marta Wyszyńska, Agnieszka Ostaszewska, Monika 

Gromek, Ewa Łaszcz, Ewa Bronecka, Danuta Wilman, Anna Kozicka/ telefon 85 6644684/ 

,Robert Kiercul  509282511 ( Forum Akwarystyczne )  Adam Karwowski 888206714 ( 

Muzeum Przyrody w Drozdowie ) 

 

SPONSORZY : 

 Magazyn Akwarium – ogólnopolski miesięcznik akwarystyczny  

 Sklep Zoologiczny -  Kameleon – Białystok  

 Sklep Zoologiczny - Saxon Białystok  

 Sklep zoologiczny Alan - Sokółka  

 Forum akwarystyczne www.akwariumonline .pl – sekcja Akwariusze  

 Pracownia Kreatywna – Białystok 

http://www.akwariumonline/


 Euronet – Internet Provider - Białystok 

 Juwel 

 Grupa Chorten – sieć sklepów  

 Tropical 

 Badis – hurtownia artykułów zoologicznych 

 Zoolek  

 Aquael 

 Zoolux – Wyłaczny dystrybutor firmy Tetra w Polsce 

 Globart media – reklama zewnętrzna  

 

UWAGI KOŃCOWE : 

Bardzo zależy nam ( tu zwracamy się do opiekunów i wychowawców ) o jak największym 

zainteresowaniu i zachęceniu swoich podopiecznych wzięciem udziału w konkursie – 

chcielibyśmy bowiem uzyskać wiedzę na temat jakie jest postrzeganie tematu akwarystyki 

wśród dzieci i młodzieży. 

Kierując się preambułą AkwariumOnline.pl - " Akwarystyka to wiedza i praktyka. Wiedza 

oparta na doświadczeniu i badaniach (obserwacjach) zwierząt i roślin wodnych w naturze. 

Praktyka to hodowla stworzeń i roślin wodnych w akwariach. Zarówno hobbystyczna i 

zawodowa..." Projekt został stworzony w celu popularyzowania akwarystki wśród wszystkich 

dzieci i młodzieży. 

Jego nadrzędną funkcją jest integracja jak najmłodszych grup odbiorców w/w tematu 

m.in. w celu szerzenia wiedzy akwarystycznej. 

Proponujemy sam konkurs poprzedzić krótką pogadanką nt..biotopu czyli środowiska życia 

różnorodnych ryb oraz co to jest akwarium- wzorzec warunków środowiska, z którego 

pochodzą hodowane rybki. /Przygotowanie i pielęgnacja akwarium środowiskowego zmierza 

do zapewnienia warunków możliwie zbliżonych do naturalnych/. 

 

Nadesłane prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane. 

 

Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej:  

 

• Zespołu Szkół Integracyjnych ,  

• Forum akwarystycznym http://www.akwariumonline.pl i jego profilu fb 

• Muzeum Przyrody w Drozdowie 

• Stronach sponsorów  

Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji nadesłanych 

prac na wystawie pokonkursowej oraz do publikacji na własnych środkach przekazu 

 

Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie, które zawierać będzie: 

Imię i nazwisko dziecka, szkoła(adres, telefon) klasa  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka przez 

organizatorów konkursu „Kolorowy świat akwarium” dla celów postepowania kwalifikacyjnego 

i dokumentowania przebiegu konkursu, a także na publikowanie wyników konkursu, zgodnie 

z ar. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rr. O ochronie danych osobowych (tekst jedn.Dz.U. z 

http://www.akwariumonline.pl/


2014r.poz 1182 z póżn. zm.) 

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO KONKURSU 


