
MOJE DRZEWO 

REGULAMIN 

1. Organizatorem projektu-konkursu Moje drzewo jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły. 
 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (1 – 8 kl.). 
 

3. Wyodrębniono 2 kategorie wiekowe oraz 1 kategorię grupową: 

Kat. 1 – kl. 1 – 3 szkół podstawowych 
przy czym liczy się przynależność do klasy w dniu rozpoczęcia udziału w konkursie, 
np. jeśli uczeń 3 klasy wiosną rozpocznie obserwację, a jesienią jako uczeń 4 klasy ją skończy, będzie wciąż 
zaliczał się do kategorii 1. 

Kat. 2 – kl. 4 – 8 szkół podstawowych 
- powyższa zasada dotyczy również ośmioklasistów.  
 
Kat. 3 - kategoria grupowa: nie więcej niż 3 uczestników grupy, niezależnie od wieku (kl. 1 – 8 szkół 
podstawowych).  
Jeśli w grupie uczestniczy choćby jeden uczeń powyżej 3 klasy, grupa realizuje zadania kategorii 2.  

4. Zadaniem uczestników będzie wybranie przez siebie dowolnego drzewa, przyglądanie się  
i odnotowywanie zachodzących w nim zmian podczas trzech pór roku - wiosny, lata i jesieni  
według załączonego klucza w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki.  
Klucz –  9 wskazówek – będzie się ukazywał począwszy od 22 marca, przez 9 miesięcy,  
w okolicy 20. dnia każdego miesiąca, aż do 22 listopada br. 
 

5. Z obserwacji drzewa należy stworzyć album (format A4).  
 

6. Gotowy album, opatrzony imieniem i nazwiskiem autora/autorów, wraz z kartą zapisową (dostępną 
w bibliotece lub na stronie internetowej) należy do 30 listopada 2021 r. dostarczyć do biblioteki.  
 

7. Nagrody za najciekawsze albumy otrzyma 3 autorów w 2 kategoriach wiekowych  
oraz 1 grupa z kategorii grupowej (razem: 7 nagród).  
Oceniane będą: merytoryczność opisów, estetyczny wygląd albumów, a także pomysłowość 
autorów. 
 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
 

9. Albumy będą pokazane na specjalnej wystawie w bibliotece.  
Termin wystawy: grudzień 2021/styczeń 2022. 
 

10. Albumy będzie można odebrać na początku lutego 2022 r. wyłącznie osobiście.  
Przysłanych albumów nie odsyłamy. 
 

11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 


