KONKURS PLASTYCZNY
Temat: ”Wiosna budzi kolorami”
Regulamin konkursu
1. Organizator:
PGL LP Nadleśnictwo Włoszakowice
2. Cel konkursu:
- prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w dziedzinie plastyki,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą i lasem,
- zwrócenie uwagi na różnorodność kolorów otaczającego nas świata.
3. W ramach konkursu należy wykonać prace, których tematem głównym będzie „Wiosna budzi
kolorami”.
4. Uczestnicy:
Przedszkolaki (5 i 6-latki) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

oraz osoby dorosłe

zamieszkujące teren w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Włoszakowice.
5. Warunki konkursu:
- format maksymalnie A3,
- technika malarska- dowolna,
- ilość prac nadesłanych przez autora – 1 (tylko prace indywidualne, nie grupowe),
- każda praca powinna zawierać tabelę z załącznika nr 1,
- w przypadku przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, każda placówka może złożyć
maksymalnie 20 prac z każdej kategorii z pkt. 9 (prace przyjmowane są od przedstawicieli
placówek, nie od osób fizycznych).
6. Organizator zobowiązuje podmioty, których uczniowie (załącznik 2a) wezmą udział w Konkursie
do uzyskania zgody opiekunów prawnych uczniów na przetwarzanie ich danych osobowych przez
szkoły oraz Organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również
na wykorzystanie wizerunku uczniów, którzy uzyskali nagrody w Konkursie. Załącznik 2a powinien
być podpisany przez dyrektora danej placówki lub nauczyciela zajmującego się przygotowaniem
uczniów do konkursu.
Organizator zobowiązuje osoby dorosłe (załącznik 2b), które wezmą udział w Konkursie do wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, jak również na wykorzystanie wizerunku laureatów.
Dane osobowe zwycięzców konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły) zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora. Wizerunki laureatów zostaną upublicznione wyłącznie na liście zwycięzców
konkursu na stronie internetowej Organizatora. Udział w konkursie wezmą podmioty, które złożą
podpisane oświadczenie (załącznik nr 2a/2b).

7. Termin nadsyłania prac plastycznych:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa
lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 27.04.2018 r. (liczy
się data dotarcia przesyłki do Nadleśnictwa) na adres:
Nadleśnictwo Włoszakowice
ul. Wolsztyńska 13E
64-140 Włoszakowice
Na kopercie prosimy o umieszczenie dopisku „Konkurs plastyczny- Wiosna budzi kolorami”.
Prac nie wolno rolować i składać.
8. Prace niespełniające wymogów z pkt. 5 oraz 6 podlegają dyskwalifikacji i nie są oceniane
przez komisję konkursową.
9. Ocena prac:
- prace będą oceniane w 5 kategoriach:
> przedszkolaki
> uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
> uczniowie klas 4-6 szkoła podstawowej
> uczniowie gimnazjów i 7 klasy szkoły podstawowej
> osoby dorosłe
- komisja dokona oceny nadesłanych prac do dnia 11.05.2018 r.
- przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 3 w każdej grupie
wiekowej oraz za wyróżnienia. Organizator może nagrodzić również nauczycieli/opiekunów uczniów,
którzy wykazali się dużym zaangażowaniem.
10. Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród telefonicznie
lub odrębnym pismem (przewidywany termin wręczenia nagród: 19.05.2018 o godz. 12.00
w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice).
Po wręczeniu nagród, wyniki zostaną opublikowane

na stronie internetowej Nadleśnictwa

Włoszakowice.
11. Uwagi: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich. Przesyłane prace przechodzą na własność
organizatorów (nie ma możliwości ich odzyskania). Prac nie wolno rolować i składać.
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od poniedziałku do piątku. Osoba do kontaktu: Marek Wąsowicz.

Odbiór nagród wyłącznie osobisty na własny koszt. Organizator nie przesyła nagród laureatom
konkursu.
W przypadku nieodebrania nagrody na ceremonii wręczania, można odebrać ją do 24.05.2018
roku w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice.
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

