
           
 

 

 
Śląskie Muzeum Ziemskie – Arboretum Nowy Dwór 

i Miasto Racibórz – Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu 

w ramach realizacji projektu „Poznajemy piękno arboretów” 

ogłaszają konkurs plastyczny na temat: 
 

 

„Jak wyobrażasz sobie arboretum” 

 
 
Regulamin konkursu 

 
1) Organizatorami konkursu są Arboretum Nowy Dwór (Śląskie Muzeum Ziemskie) 

i Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu (Miasto Racibórz). 
 

2) Celem konkursu jest promocja i zwiększenie transgranicznego ruchu turystycznego 

w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu i w Arboretum Nowy Dwór w Opawie. 
 

3) Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Opawie 

i Raciborzu. 
 

4) Ramy czasowe konkursu: 

   - ogłoszenie konkursu: 22.05.2017 

  - termin składania prac plastycznych: 22.05. – 23.06.2017 do godz. 15:00 

  - rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 30.06.2017 

  - rozdanie nagród: wrzesień 2017, w dniu uroczystego otwarcia Edukacyjnej 

  ścieżki przyrodniczej „Zielona klasa“ (dokładny termin będzie podany na  

  początku września) 
 

5) Uczestnicy konkursu stworzą prace plastyczne na temat „Jak wyobrażasz sobie 

arboretum“ odwołując się do własnej wyobraźni i fantazji. 
 

6) Prace plastyczne muszą być wykonane ręcznie, samodzielnie i indywidualnie, na 

papierze formatu A3, z użyciem technik plastycznych takich jak: rysunek ołówkiem, 

pastele, kredki, węgiel rysunkowy, farby. 
 

7) Praca plastyczna na tylnej stronie musí być opisana imieniem i nazwiskiem autora 

oraz nauczyciela-opiekuna i nazwą szkoły i klasy. 
 

8) Do konkursu będą zakwalifikowane prace złożone w określonym powyżej terminie, 

dostarczone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad uczestnikami konkursu lub 

inna osobę dorosłą (jeden nauczyciel - opiekun na jedną szkołę). 
 

 

 



           
 

 

 

9) Prace plastyczne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty: 

a)  w biurze Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu ul. Markowicka 17, 

47-400 Racibórz – dotyczy uczniów szkół podstawowych w Raciborzu, 

b) w Śląskim Muzeum Ziemskim, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava  – dotyczy 

uczniów szkół podstawowych w Opawie. 
 

10) Prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wchodzą pracownicy 

Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu i Śląskiego Muzeum Ziemskiego 

w Opawie. 
 

11) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów;  

nauczyciele-opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną – 

zobowiązani są do przekazania informacji autorom prac. 
 

12) Spośród złożonych prac komisja konkursowa wybierze 20 najlepszych (10 z Republiki 

Czeskiej i 10 z Polski): 
 

a) Dotyczy uczniów z Raciborza: 

Ich autorzy jako laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na 

uroczyste otwarcie Edukacyjnej scieżki przyrodniczej „Zielona klasa“ 

w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, podczas którego otrzymają 

nagrody książkowe. Pozostali wyróżnieni uczestnicy zostaną również 

zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste otwarcie „Zielonej klasy“ 

i otrzymają atrakcyjne upominki. 
 

b) Dotyczy uczniów z Opawy: 

Klasa z największą liczbą laureatów i osób wyróżnionych pojedzie w nagrodę 

na uroczyste otwarcie Edukacyjnej scieżki przyrodniczej „Zielona klasa“ 

w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, podczas którego laureaci 

otrzymają nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy atrakcyjne upominki. 
 

13) Prace laureatów będa prezentowane wraz z imieniem i nazwiskiem na wystawie 

w gablotach na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu podczas otwarcia 

„Zielonej klasy“, następnie na terenie Arboretum Nowy Dwór. 
 

14) Wszystkie prace będą prezentowane, wraz z imieniem i nazwiskiem autora, na 

wspólnym koncie arboretów o nazwie „Poznajemy piękno arboretów“ prowadzonym 

na portalu Facebook. Informacja o wystawie zostanie podana na stornie internetowej 

Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu i Ślaskiego Muzeum Ziemskiego 

w Opawie. 
 

15) Złożone prace konkursowe sa własnością Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu 

i Arboretum Nowy Dwór i nie podlegają zwrotowi. 

 



           
 

 

16) Prace mogą być wykorzystane w celach niekomercyjnych przez organizatorów 

konkursu (wystawa prac, promocja arboretów, realizacja projektu) - dopuszcza 

się w takim przypadku ich kopiowanie i fotografowanie. 
 

17) Zgłoszenie udziału w konkrsie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika, co będzie związane z organizacją 

i zarządzaniem konkursu i projektu. 
 

18) Szkoły, których uczniowie biorą udział w konkursie zobowiazują się do zapewnienia 

opieki swoim uczniom podczas wręczenia nagród, które odbędzie się podczas 

otwarcia edukacyjnej ścieżki przyrodniczej „Zielona klasa“ w Arboretum Bramy 

Morawskiej w Raciborzu. 

 

 

Osoby do kontaktu 

 

Mgr. Jana Nevřelová, Śląskie Ziemskie Muzeum, Nádražní okruh 31, Opava, CZ,  

tel.: +420 778 528 220, e-mail: nevrelova@szm.cz  

 
 

Mgr Piotr Kolarczyk, Arboretum Bramy Morawskiej, Markowicka 17, Racibórz, PL, 

tel.: +48 32 415 44 05, e-mail: arboretum.raciborz@interia.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Poznajemy piękno arboretów“ z programu 

Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Rcz-Rp 2014-2020 i budżetu państwa.  

Nr rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000803. 
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