REGULAMIN KONKURSU „Biebrzańska Miss Alei”
Biebrzański Park Narodowy, w porozumieniu z Instytutem Biologii Ssaków z Białowieży,
organizuje konkurs w ramach projektu Polskie Ostoje Ptaków LIFE09 NAT/PL/000263.
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)
z gmin zlokalizowanych w granicach obszarów Natura 2000. Do konkursu są przyjmowane
zgłoszenia od osób indywidualnych, jak też zgłoszenia grupowe.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi i zaangażowanie społeczeństwa w ochronę
rodzimego krajobrazu kulturowego, promowanie gatunków rodzimych, zwrócenie uwagi na
zagrożenia wynikające z wprowadzania gatunków obcego pochodzenia. Gatunki inwazyjne
stanowią jedno z najważniejszych przyczyn spadku liczebności ptaków wodno-błotnych w
dolinie Biebrzy.
A. Etap pierwszy – przyjmowanie zgłoszeń
1. Przesłanie 1-5 zdjęć w wersji elektronicznej, o rozdzielczości min. 1000*800 pikseli,
prezentujących aleje lub szpalery drzew (jednorzędowe nasadzenie drzew). Każde
zdjęcie musi przedstawiać inny obiekt.
a) Za aleję lub szpaler uznaje się co najmniej trzy drzewa znajdujące się obok siebie, tj.
w odległości nie większej niż 15 m, mające charakter liniowy.
b) Do konkursu będą zakwalifikowane tylko te aleje/szpalery, które składają się wyłącznie
z gatunków rodzimych drzew oraz rosną w dolinie Biebrzy i jej najbliższych oklicach.
c)

Zabrania się kopiowania prac dostępnych w Internecie.
2. Fotografie należy przesłać na adres: missalei@biebrza.org.pl;

Jeśli obawiasz się, że Twój e-mail nie dotarł do nas, zadzwoń i zapytaj. Kontakt poniżej.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2014 r.
4. Zgłoszenie musi zawierać:
- zdjęcia,
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- wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),
- imię i nazwisko autora zdjęcia/-ć wraz ze zgodą na wykorzystanie na potrzeby niniejszego
konkursu,
- oświadczenie podpisane ręcznie przez prawnego opiekuna i zeskanowane (Załącznik nr 2),
- opcjonalnie kopię (może być elektroniczna) apelu wysłanego do władz o ochronę Twoich
drzew wraz z potwierdzeniem dostarczenia jej do właściwego urzędu.
Ważne: to nie jest konkurs fotograficzny. Będą oceniane nie tyle walory artystyczne
fotografii co wartość przedstawianego szpaleru lub alei.
Dlaczego zachęcamy do napisania apelu do samorządu lokalnego? Zgodnie z prawem za
ochronę drzew w Twojej gminie odpowiada wójt lub burmistrz. Ustanowienie pomnika
przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Oczywiście nie każde drzewo i nie
każda aleja może zostać takim pomnikiem. Warto jednak te najcenniejsze objąć ochroną
prawną, a na inne zwrócić uwagę dorosłych. O szczegóły zapytaj rodziców lub nauczyciela.
B. Etap drugi – sesja fotograficzna
Dziesięć najlepszych kandydatur zostanie nagrodzonych i przejdą do finału Miss Alei.
Wyróżnieni zgłaszający otrzymają wyjątkowe prezenty:


udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej; Kandydaci na Miss wraz ze zgłaszającymi je
osobami zostaną sfotografowani przez profesjonalnych fotografików. Oprócz
świetnej zabawy taka sesja będzie doskonałą pamiątką. Każdy uczestnik sesji
otrzyma pamiątkowe zdjęcie.



prezentacja najlepszych zdjęć z sesji (1 fotografia/kandydatkę na miss) podczas
wystawy fotograficznej w trakcie pikników edukacyjnych nad Biebrzą (termin: 22.0601.07.2014) oraz w siedzibie BbPN w Osowcu-Twierdzy i w gminnych ośrodkach
kultury. Będzie prezentowana również na Biebrzańskich Sianokosach.



sadzonki drzew rodzimych gatunków, do posadzenia przy szkole lub domu.

C. Etap trzeci - Finał
Wybór najładniejszej biebrzańskiej alei/szpaleru na Miss 2014 odbędą się podczas jednego
z pikników edukacyjnych BbPN, w Suchowoli w dniu 25 czerwca 2014 r.
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Terminarz konkursu:
31 marca 2014 r. – ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń szpalerów i alei do konkursu Miss
8 kwietnia 2014r. – wyłonienie 10 finalistów przez powołane jury
kwiecień – maj 2014r. – sesje zdjęciowe w terenie kandydatów na Miss alei wraz
z zgłaszającymi
Dzieci / Młodzież muszą uczestniczyć w sesji fotograficznej z opiekunem. Istnieje możliwość
transportu zgłaszającego/zgłaszających na miejsce sesji.
22 czerwca 2014 r. – otwarcie wystawy fotograficznej podczas pierwszego pikniku
edukacyjnego.
25 czerwca – wybór Biebrzańskiej Miss i wręczenie nagrody rzeczowej podczas pikniku
edukacyjnego w Suchowoli.
Nagrody
Osoba zgłaszająca/ grupa osób zgłaszających, której drzewa zostaną wybrane na Miss 2014
otrzyma/-ją nagrodę rzeczową, równowartości 1200 zł.
Upominki rzeczowe o wartości 150 zł dla trzech najbardziej zaangażowanych ambasadorów
przydrożnych i śródpolnych alei i szpalerów drzew.

Więcej informacji:
Małgorzata Roszko: mroszko@biebrza.org.pl 85 738 0620
Urszula Biereżnoj-Bazille, ubiereznoj@biebrza.org.pl 85 738 0620
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