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§ 1.  
 ORGANIZATOR  

 

Organizatorem Konkursu na Zielnik w ramach projektu pt.: ”Odejść na zawsze, by stale być blisko…” jest Fundacja BO 
WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.  
 

§ 2. 
CELE  

 

1. Zainteresowanie uczestników Konkursu osobą, życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego. 
2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczestników Konkursu. 
3. Zdobycie umiejętności tworzenia zielnika. 

 

§ 3. 

UCZESTNICY  
 

 Uczestnikami Konkursu będą uczniowie szkół podstawowych, ocenianych w następujących kategoriach 
wiekowych: 

 

► I. grupa wiekowa - kl. I – III  
► II grupa wiekowa - kl. IV - VI  

 

Do oceny konkursowej placówka może wysłać maksymalnie 6 zielników, po 3 w każdej grupie wiekowej. 
 

 
 

§ 4. 
TEMATYKA  
 

 

Tematem Konkursu jest przygotowanie zielnika inspirowanego i ilustrowanego twórczością ks. Jana  
Twardowskiego, wielkiego miłośnika zielników (np. wiersz pt. ”O moich zielnikach”).  

 

 

§ 5. 
WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZIELNIKÓW 
 

1. Format zielnika jest dowolny. 
2. Minimalna liczba roślin zebranych w zielniku dla poszczególnych kategorii wiekowych: 
 

► klasy I - III – min. 10 oznaczonych gatunków roślin zielnych 
► klasy IV - VI – min. 15 oznaczonych gatunków roślin zielnych 

                       (zielniki zawierający liście drzew i krzewów nie będą oceniane) 
 

3. W zielniku umieszczamy całe rośliny zielne z korzeniami, kwiatami, pąkami i liśćmi. 
4. Obok roślin zielnik powinien także zawierać wiersze ks. Jana Twarowskiego mówiące o roślinach lub przyrodzie. 
5. W zielniku nie mogą znaleźć się okazy gatunków roślin chronionych, ani tych pozyskanych z terenów  
     objętych ochroną. 
6. Ostatnia strona zielnika powinna zawierać: 
 

 imię i nazwisko autora 
 nazwę i dane teleadresowe placówki 
 kategoria wiekowa 
 imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt telefoniczny 

 

 

Wskazówki jak prawidłowo przygotować zielnik od strony przyrodniczej: 

 Aby nie uszkodzić poszczególnych organów roślinę 
ostrożnie wykopujemy łopatką, otrząsając z ziemi.  

 W trakcie zbierania okazów próbujemy wstępnie za po-
mocą klucza oznaczyć gatunek, określamy miejsce zbioru 
tj. miejscowość, stanowisko i datę. 

 Rośliny ostrożnie transportujemy do domu. W domu na-
tychmiast przystępujemy do suszenia roślin. Układamy je 
na gazetach, prostując liście, kwiaty i korzenie. Jeżeli rośli-
na ma długie pędy zginamy je i zabezpieczamy paskami 
papieru, aby się nie odkształcały. Tak przygotowane rośli-

ny przekładamy kolejną porcją gazet – układając je tym 
samym w stos, który na końcu obciążamy czymś ciężkim. 

 Każdego dnia przekładamy rośliny na nowe, suche gazety. 
Postępujemy tak do całkowitego wysuszenia czyli ok. 2 tyg.  

 Suche rośliny umieszczamy na czystych arkuszach papieru  
i przyklejamy kawałkami taśmy klejącej. Na każdym arku-
szu umieszczamy „metryczkę”: 
 

  pełną nazwę gatunkową przyklejonej rośliny  
  datę zbioru  
  miejsce zbioru  
  imię i nazwisko zbierającego 
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REGULAMIN Konkursu na ZIELNIK   
  

w ramach Projektu ”Odejść na zawsze, by stale być blisko…” 
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§ 6. 

 
 

 

 HARMONOGRAM  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  przesłanie ZGŁOSZENIA, zgodnie z załączonym FORMULA-
RZEM, które razem z Zielnikami (o których mowa poniżej/w pkt. 2) należy przesłać na adres: 

 

Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, bądź faksem pod nr 22 651 02 40  
lub zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@fundacjabowarto.pl  

 
2. Zielniki  należy dostarczyć do Fundacji BO WARTO do dnia 30 września 2015 r. (decyduje data dostarczenia)  

na adres Fundacji. 
 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Podsumowania Projektu w II połowie października 2015 r.,  
które odbędzie się w Instytucie Jana Pawła II w Warszawie (ul. A. Hlonda 1). 

 
 

 
 

§ 7. 
 JURY  

 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury. 
2.    Kryteria oceny: 
 

► estetyka wykonania pracy  ► obecność w zielniku utworów ks. Jana Twardow-
skiego opisujących rośliny i świat przyrody 

► poprawność oznaczenia zawartych w ziel-
niku roślin ► zgodność z tematem 

 

   
  3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne. 

 

§ 8. 
 NAGRODY  

 

1. Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
2. Zwycięskie zielniki zostaną wyeksponowane podczas Zakończenia/Podsumowania Projektu. 

    
      § 9. 

 PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 

a. zmiany regulaminu Konkursu; 
b. bezpłatnego rozpowszechniania  nadesłanych prac na potrzeby Konkursu, organizacji  

wystawy oraz innych działań statutowych Fundacji. 
 

2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji. 
 
 

 
Fundacja BO WARTO  

00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15 
www.fundacjabowarto.pl 

tel.:  602- 228-732, tel./fax.: 22 651 02 40,  
e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl 
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