
 

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Gmina Konstancin-Jeziorna oraz Gmina Piaseczno 

Zapraszają dzieci i młodzież szkolną do udziału w przyrodniczym konkursie 

„W sąsiedztwie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego” 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Gmina Konstancin-Jeziorna oraz Gmina 

Piaseczno mają przyjemność ogłosić coroczny konkurs o Chojnowskim Parku Krajobrazowym. 

Tegoroczna edycja skupi się na dostrzeżeniu parku krajobrazowego jako formy ochrony przyrody 

leżącej w sąsiedztwie naszych szkół i domów. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na lokalizację 

Parku oraz zamieszkujące go zwierzęta i rośliny.  

Liczymy na Wasz udział i życzymy udanej zabawy!  

REGULAMIN KONKURSU 

1. Głównym organizatorem konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. 

Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock.  

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych położonych na terenie 

powiatu piaseczyńskiego: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn, Prażmów, Góra 

Kalwaria oraz Lesznowola.  

3. Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać mailem w formie skanu na adres 

edukacjachpk@parkiotwock.pl na załączonym formularzu, do dnia 19.09.2021 r.  

4. Zgłoszenie do konkursu należy uważać za przyjęte po otrzymaniu od nas e-mailowej 

informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie 

nauczyciela dot. zgód na przetwarzanie danych osobowych, na formularzu 

przygotowanym przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.  

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i parkowym.  

6. Organizatorem i koordynatorem etapu szkolnego pozostaje nauczyciel lub wychowawca, 

który jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu złożonych do konkursu prac 



 

i wybrania w oparciu o ustalone przez siebie kryteria maksymalnie trzech najlepszych 

prac, które następnie zostaną dostarczone osobiście do siedziby Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego w Żabieńcu (lub drogą pocztową do siedziby Mazowieckiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych w Otwocku) w terminie do 10.10.2021 r.  

7. Oceny konkursowych prac i rozdziału nagród w etapie parkowym dokona komisja 

konkursowa.  

8. Nagrody zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca oraz do trzech (w uzasadnionych 

przypadkach maksymalnie do pięciu) wyróżnień.  

9. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach tematycznych dla różnych grup wiekowych: 

„Model zwierzęcia zamieszkującego Chojnowski PK”  

 Kto może wziąć udział: dzieci uczące się w roku szkolnym 2021/2022 w klasach I, II i III 

szkół podstawowych.  

 Zadanie konkursowe: Wykonaj na bazie papierowej rolki po papierze toaletowym (lub 

ręczniku kuchennym, folii spożywczej itp.) model zwierzęcia zamieszkującego 

Chojnowski Park Krajobrazowy i otulinę. Pracę podpisz nazwą gatunkową zwierzęcia. 

Zwierzęta zamieszkujące Chojnowski PK można poznać na naszej stronie: 

http://parkiotwock.pl/przyroda-chpk/zwierzeta-chpk  

 Pracę można wykonać z dowolnych materiałów, jednak wyżej punktowane będą 

materiały naturalne i biodegradowalne (ewentualnie materiały sztuczne, ale 

powtórnie wykorzystane).  

 Prace należy wykonać indywidualnie. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 3 prace 

do etapu parkowego.  

 Kryteria oceny: technika artystyczna, staranność wykonania, kreatywność i pomysłowość, 

rozpoznawalność przedstawionego gatunku, ekologiczność pracy, zgodność z kryteriami 

formalnymi – czy zwierzę spotykane jest na terenie Chojnowskiego PK.  

http://parkiotwock.pl/przyroda-chpk/zwierzeta-chpk


 

„Przyrodnicza mapa mojej okolicy”  

 Kto może wziąć udział: dzieci uczące się w roku szkolnym 2021/2022 w klasach IV, V i VI 

szkół podstawowych.  

 Zadanie konkursowe: Wykonaj techniką dowolną przyrodniczą mapę Twojej okolicy – 

Twojego domu, podwórka, działki, szkoły lub trasy wycieczki po Chojnowskim PK. Na 

mapie przedstaw elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, które zaobserwowałaś/eś 

w danej okolicy.  Pracę nad przygotowaniem mapy podziel na etapy:  

Poznaj i obserwuj: wybierz miejsce, które chcesz zaprezentować na mapie, rozejrzyj się 

dokoła, zwróć uwagę na przyrodnicze elementy, zanotuj gatunki, tropy, mrowiska, nory, 

drzewa lub inne, np. budki lęgowe.  

Zaprojektuj i wykonaj mapę na papierze lub w programie komputerowym. Jeżeli to 

potrzebne, zamieść legendę. Podpisz mapę ogólną lokalizacją (np. miejscowość, ulica bez 

podawania numeru).  

 Maksymalne wymiary mapy to A2.  

 Prace należy wykonać indywidualnie. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 3 prace 

do etapu parkowego.  

 Kryteria oceny: poprawność merytoryczna zawartych informacji (np. zidentyfikowanych 

gatunków), estetyka, aspekt graficzny, staranność wykonania pracy, ekologiczność 

wykorzystanych materiałów oraz zgodność z kryteriami formalnymi. 

„Mapa lub makieta Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”  

 Kto może wziąć udział: młodzież ucząca się w roku szkolnym 2021/2022 w klasach VII 

i VIII szkół podstawowych  

 Zadanie konkursowe: Wykonaj mapę lub makietę Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego. Na mapę lub makietę nanieś rodzaj pokrycia terenu (np. lasy, łąki, pola, 

rzeki, stawy, miejscowości, tereny zabudowane). Na mapie / makiecie zaznacz przebieg 

granic Chojnowskiego PK oraz jego otuliny. Zamieść legendę. 



 

 Możesz zaznaczyć również rezerwaty, obszary Natura 2000, pomniki przyrody lub miejsca 

występowania ciekawych gatunków, jak również ważne obiekty historyczno-kulturowe. 

Ponieważ na mapie nie da się zmieścić wszystkiego, wybór konkretnych obiektów do 

naniesienia należy do Ciebie.  

 Granice Chojnowskiego PK oraz lokalizacje elementów przyrodniczych, krajobrazowych 

i kulturowych można odwzorować na podstawie poniższych map: 

http://parkiotwock.pl/mapa-interaktywna-chpk  

https://geoportal.parkiotwock.pl/Chojnowski  

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/  

 Prace należy wykonać w grupach (dokładnie) 2-osobowych. Prosimy o stosowanie się do 

aktualnych wytycznych epidemiologicznych. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 

3 prace do etapu parkowego.  

 Kryteria oceny: poprawność przedstawienia obszaru Chojnowskiego PK, pokrycia terenu 

i lokalizacji elementów przyrodniczych/krajobrazowych/kulturowych, staranność 

i estetyka wykonania mapy lub makiety, ekologiczność wykorzystanych materiałów, 

zgodność z kryteriami formalnymi.  

 Maksymalne wymiary mapy / makiety to A2.  

 Uwaga: mapy Chojnowskiego PK nie można wykonać w programie komputerowym!  

10. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich innych twórców.  

11. Dostarczone na parkowy etap konkursu prace, odpowiednio zabezpieczone przed 

zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem zawierającym: imię i nazwisko autora, imię 

i nazwisko nauczyciela -  opiekuna oraz nazwę szkoły. Do każdej pracy przekazywanej na 

etap parkowy należy dołączyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dot. zgód na 

przetwarzanie danych osobowych na formularzu przygotowanym przez Mazowiecki 

Zespół Parków Krajobrazowych.  

http://parkiotwock.pl/mapa-interaktywna-chpk
https://geoportal.parkiotwock.pl/Chojnowski
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/


 

12. Przedmiotem oceny prac konkursowych będzie ich zgodność z kryteriami formalnymi, 

zawartość merytoryczna, wartość artystyczna, ekologiczność wykorzystanych materiałów 

oraz wysiłek włożony w wykonanie pracy konkursowej.  

13. Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania nadesłanych prac konkursowych 

w dalszej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.  

14. Udział konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.  

15. Pytania odnośnie konkursu można kierować do Pani Małgorzaty Siuty: 

edukacjachpk@parkiotwock.pl; tel. 607 601 319  

16. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod 

adres:  

ul. Główna 48, Żabieniec 05-500 Piaseczno (Wjazd od ulicy Instytutowej, budynek Instytutu 

Rybactwa Śródlądowego)  

UWAGA: na powyższy adres nie można kierować korespondencji pocztowej!  

lub pocztą na adres korespondencyjny:  

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock  

17. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne dla 

wszystkich uczestników na równych zasadach.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów.  

19. Uczestnicy konkursu, a w szczególności kategorii grupowej, są zobowiązani do zadbania 

o własne bezpieczeństwo epidemiologiczne poprzez stosowanie się do aktualnych 

wytycznych sanitarnych w związku z epidemią COVID-19.  

 

 


