
 

 

KONKURS 

Muzeum Wojska w Białymstoku, Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Uniwersyteckie Centrum 

Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy organizują Konkurs dla dzieci i młodzieży o tematyce 

patriotyczno-ekologicznej. 

CEL: 

Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania otaczającej przyrody. Pobudzenie do refleksji nad 

przyrodniczymi symbolami naszych małych ojczyzn. 

UCZESTNICY: 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 4 do 12 lat z województwa 

podlaskiego. 

2. Uczestników Konkursu zgłaszają opiekunowie. Wypełniają także odpowiednie oświadczenie. 

ZADANIE KONKURSOWE: 

1. Samodzielne wykonanie pracy plastycznej lub fotografii przyrodniczego symbolu ojczyzny.  

2. Ojczyzna może być tu rozumiana jako Polska, ale także jako mała ojczyzna: osiedle, miejscowość 

zamieszkania lub najbliższe otoczenie. Mogą to być zwierzęta lub rośliny występujące w danym 

miejscu. Mile widziane będą prace zachęcające do szanowania przyrody. 

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy konkursowej w postaci: 

a) pracy plastycznej dla uczniów przedszkoli i klas 1-3 

dowolna technika, format A4; 

b) fotografii dla uczniów klas 4-6 

forma wydrukowana na papierze fotograficznym lub drukarce atramentowej  

oraz 

plik graficzny zawierający fotografię przesłany na adres konkurs@mwb.com.pl. 

4. Prace należy dostarczyć do siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku, która mieści się przy ul. Jana 

Kilińskiego 7. 

5. Ostatnim dniem zgłaszania prac będzie 5 listopada 2021 r. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.  

WYNIKI I NAGRODY 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Brana pod uwagę będzie wyjątkowość 

wybranego symbolu przyrody. Równie ważna będzie staranność wykonania pracy.  

mailto:konkurs@mwb.com.pl


2. Wyniki zostaną ogłoszone do 9 listopada 2021 r.  

3. Wyniki Konkursu będzie można znaleźć na stronach internetowych:  

www.mwb.com.pl 

oraz  

https://uwb.edu.pl/uniwersyteckie-centrum-przyrodnicze-im-profesora-andrzeja-myrchy  

4. Nagrodami będą bony o wartości 1500 zł do zrealizowania w sklepie sportowym.  

W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana jedna nagroda:  

przedszkole – 1 nagroda,  

klasy 1-3 – 1 nagroda,  

klasy 4-6 – 1 nagroda.  

5. Każdy z laureatów zostanie poinformowany o nagrodzie telefonicznie lub mailowo.  

6. Nagrody zostaną wręczone w dniu 11 listopada 2021 r. podczas obchodów Święta Niepodległości. 

7. Muzeum będzie prezentowało zwycięskie oraz wybrane prace w Internecie bądź w swojej 

siedzibie. 

 

SZCZEGÓŁY ORAZ REGULAMIN KONKURSU NA STRONIE INTERNETOWEJ: 

www.mwb.com.pl 
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