
 

 

 

 

 

 

 

Ogrody przeszłości Warmii i Mazur 
 

Ślady przeszłości terenów dziś zwanych Warmią i Mazurami rozrzucone są w wielu 

miejscach. Mogą nimi być stare cmentarze, śródpolne głazy, gdzieś w lesie porzucone 

ruiny. Należą także do nich parki i ogrody zakładane przez dawnych mieszkańców przy 

dworach, pałacach, klasztorach.  Projektowane często przez znanych architektów, 

z pięknymi okazami roślin, alejkami, altanami, rzeźbami, stanowiły dumę właścicieli.  

A pomiędzy miejscowościami funkcjonowała sieć dróg, przy których sadzono szpalery 

drzew. 

Zakręty historii sprawiły, że dziś te niegdyś piękne miejsca są zaniedbane, często 

zdewastowane, zapomniane. A przecież one również są świadectwem dawnych czasów, 

obiektami o walorach nie tylko przyrodniczych, wartych wydobycia z zapomnienia. 

Odszukajcie takie miejsca w swojej okolicy, wykonajcie dokumentację fotograficzną 

lub filmową i weźcie udział w naszym konkursie. 
 

 

Organizatorzy: 
 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach; 

 Urząd Gminy Małdyty; 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie 

Centrum Edukacji Ekologicznej. 

 

Cele: 
 ukazanie piękna najbliższej okolicy poprzez odszukanie i udokumentowanie 

zapomnianych, starych parków i ogrodów zakładanych przy dworach, pałacach, 

klasztorach oraz przydrożnych alei; 

 promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego; 

 zachęcenie uczniów do opieki nad śladami życia dawnych mieszkańców naszych 

okolic; 

 wywołanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za otaczające ich środowisko; 

 kształcenie umiejętności fotograficznych i filmowych;  

 doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  

z różnych źródeł. 

 

Uczestnicy 
1. Konkurs jest adresowany do młodzieży wszystkich typów szkół województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

2. W konkursie opiekunem uczniów może być nauczyciel lub osoba dorosła niebędąca 

nauczycielem (np. rodzic, zaangażowany mieszkaniec). 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w 

Olsztynie 
Urząd Gminy Małdyty 



Problematyka prac 

Przedmiotem konkursu są przydworskie, przyklasztorne i przypałacowe parki i ogrody 

oraz stare aleje jako swoiste „ogrody historii”. Obiekty te należy udokumentować 

sporządzając film, prezentację multimedialną lub serwis fotograficzny. Uczestnicy mogą 

przedstawić w konkursie tylko jeden wybrany obiekt. W dokumentacji należy uwzględnić 

informacje na temat stanu obiektu, jego historii, cennych gatunków roślin, ewentualnie inne 

ciekawostki oraz dane umożliwiające jego lokalizację (szkic, mapę lub współrzędne GPS) – 

w przypadku serwisu fotograficznego może to być notatka na kartce formatu A4 zawierająca 

max. 3000 znaków.  

 

Forma prac 
Pracą konkursową są (do wyboru): 

 filmy zapisane w jednym z popularnych formatów audiowizualnych o długości 

nieprzekraczającej 7 min; 

 zdjęcia (max. 10 sztuk) wywołane (wydrukowane) na papierze fotograficznym  

w formacie 20 x 30 cm, o zalecanej rozdzielczości 2409 x 3012 oraz opis obiektu 

mieszczący się na jednej kartce papieru formatu A4; 

 prezentacja multimedialna zawierająca maksymalnie 10 slajdów. 

Materiały w wersji elektronicznej należy umieścić na płycie CD/DVD. Zdjęcia wywołane 

(wydrukowane) należy podpisać z tyłu (imię i nazwisko, nazwa obiektu). Do prac należy 

dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o zgodzie 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Osoby niepełnoletnie mogą wziąć 

udział w konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych (konieczne 

wypełnienie załącznika nr 3). 

 

Warunki uczestnictwa 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy samodzielnie lub w 2-3 osobowych 

grupach wykonają dokumentację obiektu. 

2. Nadesłane zdjęcia nie mogą być przekształcone w sposób istotnie wykraczający poza 

ogólnie przyjęte praktyki, jak np. kadrowanie, ogólne korygowanie kontrastu czy 

nasycenia, usuwanie dominanty barwnej.  

3. Zdjęcia poddane znacznym modyfikacjom zostaną wykluczone z konkursu. 

4. Koszty związane z przygotowaniem materiałów i przesłaniem prac ponoszą 

uczestnicy. 

 

Termin i miejsce składania prac 
Prace należy dostarczyć do 30 września 2015 r. na adres: 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie 

Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.  

 

Ocena prac i nagrody 
1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów z uwzględnieniem: 

a) dwóch kategorii wiekowych:  

 szkoły podstawowe;  

 szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne; 

b) zgodności prac z niniejszym regulaminem; 

c) wartości merytorycznej i wizualnej przedstawionej do konkursu pracy. 



2. Laureatom w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Z materiałów 

nagrodzonych zostanie stworzona wystawa pokonkursowa, najlepsze filmy i 

prezentacje będą umieszczone na portalach organizatorów.  

3. Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu nastąpi w połowie października 2015 

r., w Szkole Podstawowej w Małdytach. O dokładnym terminie zainteresowani 

zostaną powiadomieni mailem. 

4. Nagrody finansowane będą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

5. Dla najwyżej notowanych uczestników z gminy Małdyty specjalną nagrodę ufunduje 

Wójt Gminy. 

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów. 

 

Inne postanowienia 
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. 

2. Prace będą wykorzystywane przez organizatorów przez okres jednego roku w celach 

promocyjnych konkursu, mogą podlegać zwrotowi na prośbę autora. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 

 

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod numerami telefonów i poczty 

elektronicznej: 

Alicja Szarzyńska – tel. 89 522 85 11, tel. kom. 501602659 e-mail: 

alicja.szarzynska@gmail.com 

mailto:alicja.szarzynska@gmail.com


 
Załącznik nr 1 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

 

Ogrody przeszłości Warmii i Mazur 
 

 

Imię i nazwisko autora (autorów):  

1. ............................................................................................................................................................. 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa ...................... 

Nazwa i adres szkoły: 

....................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

Adres e-mail do kontaktu……………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: .................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa obiektu: …....................................................................................................................... 

 

 

Data: ………………………    

 

Czytelne podpisy uczestników:  …………………………………………………….. 

…………………………….………………………. 

……………………………………………………... 



 

Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki konkursu 

 

W związku z przystąpieniem do udziału w konkursie pt. „Ogrody przeszłości Warmii i 

Mazur” organizowanego przez: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Wójta Gminy Małdyty i Szkołę 

Podstawową w Małdytach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatorów Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) w celach zgodnych z zapisami 

regulaminu konkursu. 

 

 

 

….………………..……..………………………………….. 

(data i czytelny podpis uczestnika/uczestniczki) 



Załącznik nr 3 

……………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w konkursie  

pt. „Ogrody przeszłości Warmii i Mazur” organizowanym przez: Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej, Wójta Gminy Małdyty i Szkołę Podstawową w Małdytach oraz na 

przetwarzanie jej danych osobowych. 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/osoby pozostającej pod 

moją opieką:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko dziecka/osoby pozostającej pod opieką) 

w konkursie pt. „Ogrody przeszłości Warmii i Mazur” organizowanym przez: Warmińsko-

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej, Wójta Gminy Małdyty i Szkołę Podstawową w Małdytach. 

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką do celów uczestnictwa w konkursie, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 

ze zm.) 

 

Oświadczam, że przekazana praca została wykonana samodzielnie lub przez grupę osób 

wskazanych jako jej autorów (osoby nieletnie) i nie narusza ona praw osób trzecich oraz 

wyrażam zgodę na jej nieodpłatną publikację na warunkach określonych w regulaminie. 

Oświadczam jednocześnie, iż zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu pt. „Ogrody 

przeszłości Warmii i Mazur”. 

 

Rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej został poinformowany, iż: 

1. Legitymuje się prawem dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

2. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

 

 

…........................................................................ 

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


