
REGULAMIN  KONKURSU  „ROŚLINY OKOLICZNYCH PÓŁ I ŁĄK - ZIELNIK” 

 

I. WSTĘP 

Regulamin zawiera zasady konkursu pod nazwą „Rośliny okolicznych pół i łąk - zielnik” zwanego 

dalej konkursem. Regulamin stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestnika. 

 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 

110, 43-225 Wola. 

 

III. CELE KONKURSU 

1. Zachęcenie  do poznawania  środowiska przyrodniczego swojej najbliższej okolicy. 

2. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej w celu nabycia umiejętności rozpoznawania rodzajów 

gatunków roślin zielnych, 

3. Rozwijanie postaw proekologicznych, przyrodniczych.  

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Miedźna. 

2.  Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na jego warunki. 

4. Przystąpienie do konkursu jest rozumiane jako zgoda na publikowanie danych osobowych, które 

będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu, a uczestnicy będą mieli wgląd w swoje dane. 

5. Nie można przenosić praw do uczestnictwa i nagród na inne osoby. 

 

V. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs trwa do 31 sierpnia 2021r. Prace dostarczone  po terminie nie będą  oceniane. 

2. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli,  

ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola. 

3. Do pracy należy  dołączyć  zgodę na udział w konkursie. 

4. Praca powinna zawierać minimum 10 arkuszy zielnikowych w formacie A4. 

5. Nie wolno zrywać: 

a)  roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem, 

b)  żadnych roślin rosnących w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, 

c)  roślin ze stanowisk, gdzie znajduje się jedynie kilka egzemplarzy danego gatunku i zbiór może 

istotnie wpłynąć na ich populację. 

6. Praca powinna być wykonana zgodnie z instrukcją – która jest załącznikiem do niniejszego  

regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawa do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac 

konkursowych. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 września 2021r. na Facebooku GOK i na stronie 

internetowej www.gok.miedzna.pl  

 

VI. KRYTERIA OCENY 

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa. 

2. Ocenie podlega : 

a) poprawność zbioru (kompletność: w przypadku małych gatunków jednorocznych - całe rośliny, 

byliny - dopuszczony brak korzenia, w przypadku dużych okazów - właściwy wybór części rośliny) 

b) staranność (dbałość o rozłożenie pędów, liści, kwiatów, by w miarę możliwości nie były 

pozaginane i nie zasłaniały się wzajemnie) i jakość zasuszenia. 

3. Kryterium oceny. 

a) poprawność oznaczenia gatunku 

b) etykieta zielnikowa (czytelność, obecność podstawowych danych, dokładność opisu) 

http://www.gok.miedzna.pl/


c) estetyka wykonania arkusza zielnikowego, 

d) przestrzeganie prawa (prace z gatunkami chronionymi/z parków narodowych itp. - będą 

dyskwalifikowane). 

Przy ocenie nie będzie brana pod uwagę „uroda” danego gatunku, a tylko powyższe kryteria. 

 

VII. NAGRODY 

1. Na zwycięzców czekają  nagrody oraz wyróżnienia. 

2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku GOK, stronie internetowej 

www.gok.miedzna.pl wraz z prezentacją fotograficzną wykonanych prac.  

 

INSTRUKCJA WYKONANIA ZIELNIKA  

Jak zrobić zielnik: 

Aby właściwie rozpoznać rośliny należy w terenie, jeszcze przed zebraniem rośliny wstępnie  określić 

jej gatunek. Nazwa powinna być dwuczłonowa np. klon polny. 

Jak suszyć rośliny: 

1. Rośliny suszymy wkładając między kartki gazety codziennej – nieodpowiednia jest gazeta ze 

śliskimi kartkami i papier kredowy. 

2. Gazety z roślinami przyciskamy kilkoma ciężkimi książkami. 

3. Nie umieszczamy roślin między stronami książek, gdyż mogą je zniszczyć. 

4. Jeżeli zachodzi potrzeba można wymienić gazety podczas suszenia. 

5. Korzenie i całość rośliny należy oczyścić z ziemi, jeżeli roślina jest duża można zasuszyć jej 

typowe części albo pozaginać pędy. 

Jak powinna wyglądać kartka zielnika: 

1. Na środku kartki A4 należy umocować roślinę. 

2. W prawym dolnym rogu umieszczamy metryczkę, na której zapisujemy podstawowe dane, np.: 

gatunek: klon polny 

Miejsce znaleziona rośliny: np. łąka nad Wisłą w miejscowości Góra 

Data zbioru: dzień, miesiąc, rok 

Jak wykończyć zielnik:  

1. Wszystkie kartki zielnikowe spinamy razem i umieszczamy w segregatorze lub teczce opisanej 

imieniem i nazwiskiem.  

2. Wykonujemy stronę tytułową oraz spis treści.  

3. Kartki zielnikowe można włożyć do plastikowych koszulek. 

4. Opis roślin może być ręczny lub komputerowy. 

Jakie są najczęściej popełniane błędy: 

1. Niepoprawne rozpoznanie roślin. 

2. Zamieszczenie roślin chronionych. 

3. Umieszczenie nazw ludowych zamiast gatunkowych. 

4. Źle wysuszone rośliny. 

 

http://www.gok.miedzna.pl/

