PGL LP Nadleśnictwo Wisła
Wisła, dnia 11.05.2015 r.
Zn. spr.: ZGOP.7160.17.2015

Regulamin konkursu plastycznego „Moje ulubione miejsce w lesie”

Nadleśnictwo Wisła ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Moje ulubione miejsce w
lesie”. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z
obszaru zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Wisła.
Organizator: Nadleśnictwo Wisła; ul. Czarne 6, 43-460 Wisła
Cele konkursu:
1. Zainteresowanie lasem i pracą leśników;
2. Poznanie największego bogactwa Gminy Istebna i Miasta Wisła – czyli lasów;
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody;
4. Popularyzacja piękna lasów Nadleśnictwa Wisła;
5. Zapoznanie się ze sposobami udostępniania lasów dla ludzi przez leśników;
6. Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez inspirację przyrodą;
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wisła (Gmina Istebna,
Miasto Wisła)
2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej nadleśnictwa:
http://www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
3. Rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
a) Klasy I-III szkoły podstawowej;
b) Klasy IV-VI szkoły podstawowej;
c) Klasy I-III gimnazjum.
4. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
a) Imię i nazwisko autora oraz wiek i klasę;
b) Adres szkoły do której uczęszcza uczestnik;
c) Prace należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami;
d) Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę;
5. Forma prac:
a) Prace plastyczne wykonane indywidualnie o formacie nie mniejszym niż A4 i maksymalnie
wielkości formatu A3;
b) Technika wykonania prac dowolna;
c) Prace zgłoszone na konkurs muszą być odpowiednio zabezpieczone przed osypywaniem i
rozmazywaniem w zależności od zastosowanej techniki.
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6. Osoby biorące udział w konkursie „Moje ulubione miejsce w lesie” wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926j.t. ze zmianami).
Terminy:
1. Dostarczenie prac w kopertach z dopiskiem „Konkurs plastyczny” do siedziby Leśnego
Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 43-470 Istebna 749, w nieprzekraczalnym terminie
15.06.2015 r.
2. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w dniu 27.06.2015 r. o
godzinie 14.30 podczas Pikniku Leśnego (Skocznia narciarska im. Adama Małysza, Wisła
Malinka)
Komisja sędziowska:
1. Prace będzie oceniać Komisja powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła.
Ocena prac:
1. Samodzielność wykonania prac;
2. Rozwiązania plastyczne;
3. Oryginalność prac;
4. Komisja konkursowa ma prawo ustanowienia dodatkowych kategorii ocen
Nagrody i wyróżnienia:
1. Przewiduje się przyznanie 3 nagród w poszczególnych kategoriach;
2. Nagrodami będą nagrody rzeczowe oraz książki o tematyce przyrodniczej;
3. Regulamin konkursu przewiduje także przyznanie dyplomów oraz wyróżnień dla
uczestników;
4. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa Wisła
Zakończenie konkursu:
1. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Pikniku Leśnego
(Skocznia narciarska im. Adama Małysza, Wisła Malinka) dnia 27.06.2015 r. o godzinie
14.30.
2. W dniu wręczenia nagród zostanie otwarta wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych.
Dostarczanie prac:
1. Prace należy dostarczyć do siedziby Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej
(43-470 Istebna 749);
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę;
3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania i
zabezpieczenia, zrolowane, nie będą brane pod uwagę;
4. Prace przechodzą na własność Nadleśnictwa Wisła, w związku z tym mogą zostać użyte w
materiałach promocyjnych itp.;
5. Kontakt w sprawie konkursu: Zbigniew Vašina, tel. 33 855 60 14
6. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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