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REGULAMIN 

Pierwszego Międzynarodowego Rosyjsko-Polskiego Dziecięcego Konkursu Ekologicznego 
„Eko opowieści” organizowanego przez „Roev Ruchey” w Krasnojarsku i Miejski Ogród 
Zoologiczny w Warszawie. 

 

Wstęp 

Pierwszy Międzynarodowy Rosyjsko-Polski Dziecięcy Konkurs Ekologiczny „Eko opowieści” 
organizowany przez Roev Ruchey w Krasnojarsku i Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 
(zwiany dalej Konkursem), został zorganizowany z inicjatywy Parku Roev Ruchey i Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz przy wsparciu Wydziału Kultury i Wydziału Edukacji 
Miasta Krasnojarsk oraz następujących partnerów: RN-Vancor LLC i Narodowego Parku 
Krasanojarsk Stolby. 

 

Uczestnicy konkursu: 

- dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (od 3 do 18 lat) 

Termin nadsyłania prac: 

- od 1 września 2021 do 1 października 2021 r. 

Termin oceny prac przez Jury i ekspertów 

- od 1 października do 10 października 2021 r. 

Termin uroczystej gali i wręczenia nagród: 

- między 10 a 20 października 2021 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym 
terminie) 

 

UWAGA! W przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z pandemią oraz brakiem 
możliwości zorganizowania gali dla większej liczby osób (ponad 200) – ceremonia 
wręczenia nagród odbędzie się online. Nagrody i dyplomy za trzy pierwsze miejsca oraz 
Grand Prix zostaną przesłane bezpośrednio do macierzystych instytucji uczestników, z 
prośbą o zorganizowanie mini gali lokalnie. Laureaci spoza Krasnojarska lub spoza Rosji 
otrzymają nagrody pocztą. 

Wszystkie dzieci uczestniczące w Konkursie otrzymają drogą elektroniczną dyplomy za udział 
w imprezie. W razie potrzeby dyplomy otrzymają także nauczyciele lub rodzice – 
koordynatorzy i opiekunowie artystyczni. 
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CELE KONKURSU: Stworzenie długofalowej strategii polegającej na międzynarodowej 
współpracy ogrodów zoologicznych, w angażowaniu dzieci i młodzieży w działania 
proekologiczne, w sferze edukacyjno-kulturowej. 

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU:  

- zwrócenie uwagi społeczeństwa na kwestię konieczności ochrony bioróżnorodności 

- usystematyzowanie/analiza długoterminowych efektów działań dzieci i młodzieży w 
zakresie ochrony naturalnego środowiska 

- wyrobienie w dzieciach i młodzieży poczucia, że mają prawo i sposobność do wyrażania 
swojego stanowiska w temacie naturalnego środowiska, przez działania badawcze, twórcze i 
aktywności artystyczne 

- wytworzenie w dzieciach i młodzieży postawy tolerancji i szacunku wobec podstawowych 
ludzkich wartości, przez ochronę różnorodności kulturowych i przyrodniczych aspektów 
otaczającego nas środowiska 

- propagowanie wśród młodych mieszkańców planety właściwej postawy proekologicznej i 
stylu życia, wychodzącego naprzeciw problemom nękającym ludzkość. 

 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

PROGRAM KONKURSU 

Uwaga! Każda zgłoszona na Konkurs praca powinna mieć dołączoną kartę zgłoszeniową -  
Załącznik nr 1; po rosyjsku lub angielsku. 

Współzawodnictwo w tegorocznej edycji Konkursu przebiega w 6 kategoriach tematycznych 
(prace we wszystkich kategoriach powinny być wykonane lub przetłumaczone na język 
rosyjski lub angielski). 

1. „Natura jest bezcennym darem, wspólnym dla nas wszystkich” – kategoria 
naukowo-badawcza, dla uczestników w wieku 12-18 lat.   
Autorski projekt uczniowski z zakresu biologii, ekologii lub ochrony środowiska, 
obejmujący następujące elementy: wprowadzenie, przedstawienie zagadnienia, opis 
zastosowanych naukowych metod badawczych, wyniki oraz podsumowanie/wnioski. 
 

Wymagania dotyczące pracy: 
- pracę należy dostarczyć drogą elektroniczną na adresy (wszystkie jednocześnie)  
rovey_ruchey@mail.ru, cherry_rovey@mail.ru, konkurs@zoo.waw.pl  w tytule maila należy 
wpisać „For the festiwal „Eco Tales”, category „Nature is a priceless gift, one for all”, oraz w 
załączniku przesłać deklarację uczestnictwa - Załącznik nr 1 (w języku angielskim) 
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- format pracy: dokument w formacie Word; A4, klasyczne marginesy, font 12, Times New 
Roman, odstęp między liniami 1.0, ilość stron: nie więcej niż 15 
- pod tytułem pracy powinny znaleźć się: nazwa zespołu, nazwa instytucji, miasto, dane 
koordynatora, adres email 
- jury ocenia celowość i społeczne znaczenie pracy, jej naukowy charakter, znaczenie 
praktyczne, opis poszczególnych etapów pracy. 
 

2. „Zielona planeta oczami dzieci” – konkurs malarsko-rysunkowy, dla uczestników w 
wieku 3-18 lat, którego tematem są rośliny i zwierzęta znajdujące się w Czerwonej 
Księdze Gatunków Zagrożonych wg IUCN (Red List of the International Union for 
Conservation of Nature), należące do gatunków znajdujących się na skraju 
wymarcia. Prace powinny przedstawiać wzajemne relacje między ludźmi i 
zwierzętami, więzi człowieka z naturą. 

Wymagania dotyczące pracy:  

- uczestnicy spoza Rosji powinni przesłać wysokiej jakości zdjęcie przedstawiające swą pracę 
na adresy (wszystkie jednocześnie) roev_ruchey@mail.ru , cherry_roev@mail.ru , 
konkurs@zoo.waw.pl wpisując w temat maila „For the festiwal „Eco Tales”, category 
„Green planet through the eyes of children”, oraz w załączniku przesłać deklaracją 
uczestnictwa z Załącznika nr 1 (w jęz. angielskim) 

- jury ocenia spójność z tematem, kompozycję pracy, poziom artystyczny oraz siłę 
artystycznego przekazu. 

  

3. „Eko-soczewka – konkurs fotograficzno-filmowy, dla uczestników w wieku 3-18 lat, 
którego tematem jest ochrona przyrody i ekologia. 

Wymagania dotyczące pracy:  

Filmy (etiudy, reportaże, animacje): 

- filmy, których długość nie powinna przekraczać 3 minut, należy przesłać w postaci 
skompresowanego pliku, na adresy (wszystkie jednocześnie) roev_ruchey@mail.ru , 
cherry_roev@mail.ru , konkurs@zoo.waw.pl wpisując w temat maila „For the festiwal „Eco 
Tales”, category „Eco lens” oraz w załączniku przesłać deklaracją uczestnictwa z Załącznika 
nr 1 (w jęz. angielskim)  

- napisy lub ścieżka dźwiękowa powinny zwierać: pełne imię i nazwisko autora (autorów), rok 
urodzenia (lub nazwę studia lub zespołu), tytuł filmu, opis lokalizacji, nazwę grupy dzieci 
występujących w filmie  

- wszystkie powyższe informacje powinny zostać nadesłane także w formie oddzielnego 
załącznika w pliku tekstowym: imię i nazwisko autora (autorów), rok urodzenia (lub nazwę 
studia lub zespołu); tytuł filmu; opis lokalizacji; nazwa grupy dzieci występujących w filmie  

- jury ocenia zarówno walory merytoryczne jak i artystyczne dzieła 
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Zdjęcia: 

- zdjęcia w formacie JPG (JPEG) w rozdzielczości minimum 1920pix (na dłuższej krawędzi), 
należy przesłać w postaci skompresowanego pliku, na adresy (wszystkie jednocześnie)  
roev_ruchey@mail.ru , cherry_roev@mail.ru , konkurs@zoo.waw.pl wpisując w temat maila 
„For the festiwal „Eco Tales”, category „Eco lens” oraz w załączniku przesłać deklaracją 
uczestnictwa z Załącznika nr 1 (w jęz. angielskim)  

- zdjęcie musi być oryginalne. W przypadku wykrycia plagiatu Organizator zastrzega sobie 
prawo do wyeliminowania takiej pracy.  

4. „Różnorodność wielowiekowych tradycji” – konkurs rękodzieła, dla uczestników 
w wieku 7-18 lat, przedstawiającego rośliny i zwierzęta znajdujące się w Czerwonej 
Księdze Gatunków Zagrożonych wg IUCN (Red List of the International Union for 
Conservation of Nature), lub odzwierciedlającego problemy środowiskowe w kraju 
(regionie), z którego pochodzi uczestnik. 

Wymagania dotyczące pracy:  

- uczestnicy spoza Rosji powinni przesłać wysokiej jakości kolorowe zdjęcie swojej pracy na 
adresy (wszystkie jednocześnie) roev_ruchey@mail.ru , cherry_roev@mail.ru , 
konkurs@zoo.waw.pl wpisując w temat maila „For the festiwal „Eco Tales”, category 
„Variety of centuries-old traditions”, oraz w załączniku przesłać deklaracją uczestnictwa z 
Załącznika nr 1 (w jęz. angielskim) 

- jury ocenia podejście do tematu, nawiązanie do tradycji folkowej, oryginalność kompozycji, 
poziom techniki i ekspresji artystycznej. 

 

5. „Nowoczesność i tradycja” – pokaz mody, z wykorzystaniem surowców z 
recyklingu, dla uczestników w wieku 7-18 lat, czerpiący wzorce z natury i kultury 
regionu, z którego pochodzi uczestnik, lub obrazujący tamtejsze problemy  
środowiskowe. 

Wymagania dotyczące pracy:  

- uczestnicy powinni nadesłać krótki opis pokazu mody, zawierający nazwiska członków 
zespołu, autora kolekcji, nazwę kolekcji, krótkie (1-2 zdaniowe) objaśnienie 
zamysłu/przesłania autora kolekcji; 

- uczestnicy powinni nadesłać nagranie pokazu w formie filmu lub wysokiej jakości zdjęcia, 
przedstawiającego modeli prezentujących kolekcję na adresy (wszystkie jednocześnie) 
roev_ruchey@mail.ru , cherry_roev@mail.ru , konkurs@zoo.waw.pl wpisując w temat maila 
„For the festiwal „Eco Tales”, category „Modernity and Tradition” oraz w załączniku 
przesłać deklaracją uczestnictwa z Załącznika nr 1 (w jęz. angielskim)  

- jury ocenia ogólne wrażenie artystyczne, poziom i oryginalność zastosowanej techniki, 
dobór tła muzycznego  
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6. „Natura. Kultura. Ekologia” – konkurs aktorsko-wokalny, dla uczestników w wieku 
3-18 lat, polegający na solowym lub grupowym wykonaniu piosenki poświęconej 
naturze lub przedstawieniu dramy, bądź zorganizowaniu kampanii (happeningu) 
poświęconej problemom naturalnego środowiska w regionie, z którego pochodzą 
uczestnicy. 

 

Wymagania dotyczące pracy:  

- uczestnicy powinni przesłać krótki opis zawierający: listę wykonawców (imiona i nazwiska), 
wraz z datami ich urodzenia; tytuł przedstawienia  (piosenki); imię i nazwisko doradcy 
artystycznego 

- uczestnicy powinni nadesłać nagranie video przedstawienia (lub występu wokalnego) na 
adresy (wszystkie jednocześnie) roev_ruchey@mail.ru , cherry_roev@mail.ru , 
konkurs@zoo.waw.pl wpisując w temat maila „For the festiwal „Eco Tales”, category 
„Nature. Culture. Ecology” oraz w załączniku przesłać deklarację uczestnictwa z Załącznika 
nr 1 (w jęz. angielskim)  
 
- jury ocenia ogólne wrażenie artystyczne. 

 

UWAGA! Prace oraz deklaracje uczestnictwa w Pierwszym Międzynarodowym Rosyjsko-
Polskim Dziecięcym Konkursie Ekologicznym „Eko opowieści” organizowanym przez „Roev 
Ruchey” w Krasnojarsku i Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie powinny zostać 
nadesłane w formie elektronicznej na adresy: roev_ruchey@mail.ru , cherry_roev@mail.ru , 
konkurs@zoo.waw.pl  

 

Do Konkursu zostaną zakwalifikowane tylko prace spełniające następujące oczekiwania w 
6 różnych kategoriach: 

- prace nie mogą być plagiatami, kopiami lub fragmentami prac innych autorów 

- muszą spełniać warunki zawarte w poszczególnych kategoriach 

- wszystkie prace oraz towarzyszące im dokumenty powinny dotrzeć do Organizatora nie 
później niż 01.10.2021. 

Prace dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 

W oparciu o wyniki Pierwszego Międzynarodowego Rosyjsko-Polskiego  Dziecięcego 
Konkursu Ekologicznego „Eko opowieści” organizowanego przez Roev Ruchey w 
Krasnojarsku i Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie: 

- zwycięzcy Konkursu (autorzy prac, które zdobędą I, II i III miejsce lub zdobędą nagrodę 
główną (Grand Prix) w każdej z nominowanych kategorii) otrzymają dyplomy, nagrody i 
upominki (wysłane pocztą lub wręczone osobiście) 
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- w ramach kategorii tematycznych nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach 
wiekowych 

- autorzy prac, które nie zakwalifikują się do finału otrzymają dyplomy za uczestnictwo w 
Konkursie (w formie elektronicznej); dyplomy mogą zostać umieszczone w chmurze 
https://vk.com/roevzoo , nie wcześniej niż 20.11.2021 

- koordynatorzy nie otrzymają oddzielnych listów z podziękowaniami, lecz zostaną 
umieszczeni na dyplomach uczestników, w razie potrzeby istnieje możliwość przygotowania 
osobnych dyplomów dla koordynatorów, opiekunów artystycznych   

- autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród podczas 
której otrzymają pamiątkowe nagrody oraz dyplomy laureatów Festiwalu.  

 

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego Konkursu: 

Chipura Svetlana Vycheslavovna – Festival Director, Chairman of the Organizing Commettee 

Tel. +7 (913) – 53-999-67, email: schipura@yandex.ru 

Address: 660054, Krasnoyarsk, Sverdlovskaya St. 295 

 

Cherepanova Daria Viktorovna – Festival Coordinator 

Tel. +7 (950) – 437-70-92 email: cherry_roev@mail.ru 

Alina Ekaterina Sergeevna – Festival Coordinator 

Tel. +7 (923) – 324-24-99 

 

Agata Borucka - Koordynator Konkursu 

Tel. 22 619 40 41 w 179 lub 22 619-56-28; email: konkurs@zoo.waw.pl  

kontakt również pod adresem - a.borucka@zoo.waw.pl 

 

 

 

 

 

 


