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Jesteś osoba kreatywną i lubiącą zdobywać nagrody? malujesz, rysujesz albo wyklejasz?

Zauważyłaś/eś zmiany w Twojej okolicy? Chcesz się tym z nami podzielić?

Ten konkurs jest dedykowany Tobie.
Zasady udziału są proste

Pokaż nam, co zmieniło się w Twoim otoczeniu, dzięki Europejskiemu Funduszowi Morskiemu i
Rybackiemu. Może będzie to nowe miejsce rekreacji i odpoczynku nad wodą, wybudowana
ścieżka edukacyjno - przyrodnicza albo nowe huśtawki na placu zabaw? A może brałeś udział
w dodatkowych zajęciach lub warsztatach edukacyjnych? Może rodzice rozwinęli swoją firmę,
zmodernizowali maszyny? Może w Twojej okolicy założono stawy, w których rybacy hodują
karpie lub inne ryby? Może wiesz, że niedaleko od Ciebie w trosce o czystość wód zadbano no
koryto rzeki, lub usunięto zanieczyszczenia?

Rozejrzyj się, te zmiany są wszędzie wokół nas.

Wystarczy, że wyślesz nam swoją pracę konkursową prezentującą, jak wiele w Polsce zmieniły
środki unijne z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Wszystko zależy od Twojej
kreatywności. Na Twoją pracę czekamy do 3 marca 2023 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych:

 klasy I-III,
 klasy IV-VI,
 klasy VII-VIII.

Organizator wyłoni 3 laureatów, których prace charakteryzować się będą oryginalnością,
pomysłowością, estetyką oraz zgodnością z tematyką konkursu w każdej kategorii wiekowej, w
każdym z 16 województw.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do 1000 zł. Dodatkowo przyznane zostaną
także wyróżnienia.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnicy zgłaszają się do konkursu
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indywidualnie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Prace konkursowe z podpisanym
przez rodzica lub opiekuna prawnego formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w formie
elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl.

Szczegóły w regulaminie.

Zachęcamy do udziału.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo od dnia wielkiego STARTU tj. 21.11.2022
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja
PO RYBY
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby
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