
          Regulamin Konkursu plastycznego  

 ‘’  Leśne wiosenne pejzaże ‘’ 

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów  

Organizator Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Łakorz oraz Nadleśnictwo Jamy 

Celem konkursu jest;*  Rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej  

inspirowanej pięknem Lasu * wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży  naszą 

otaczającą nas  przyrodą*prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości 

plastycznej Tematyką konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej 

wiosennymi zmianami zachodzącymi w lesie     

Termin; prace prosimy dostarczyć na adres Stowarzyszenia lub do redakcji 

Gazety Nowomiejskiej do dnia 25 kwietnia 2016 r.  

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  

( Dz.U. z 1997r. Nr. 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami ) 

Technika ; rysunek, malarstwo ,grafika  format; A- 3  Zgłaszane prace będą 

oceniane w dwóch kategoriach   ;I - szkoły podstawowe  /II- gimnazja  

Temat przewodni dla wszystkich prac ‘’ Leśne wiosenne pejzaże ‘’ 

Organizatorami Konkursu Plastycznego są; Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i 

Dziedzictwa Kulturowego oraz Nadleśnictwo Jamy Patronat medialny Gazeta 

Nowomiejska  Konkurs  zorganizowany jest w ramach – Dnia Lasu  który 

odbędzie się 1 maja 2016 roku a Łąkorzu . Prace plastyczne należy dostarczyć  

lub przesłać na adres stowarzyszenia lub redakcji gazety nowomiejskiej  na 

koszt własny . 

Pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie  ( imię i nazwisko , klasa  , nazwa szkoły lub placówki , 

adres oraz numer telefonu  do nauczyciela lub opiekuna  , dołączyć kartę zgłoszenia . 

Zgłoszone prace powinny być nieuszkodzone , jury podczas oceny będzie brała pod uwagę 

;pomysłowość i samodzielność , spójność z tematem konkursu, dobór środków wyrazu i estetykę  

Podczas oceny wyłonione będą trzy miejsca i wyróżnienie szkoły podstawowe i i oddzielnie  gimnazja  



Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród .1 maja 2016r. podczas Dnia Lasu w WDK  Łąkorz  o 

godz.13.00   O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie .Dostarczone prace 

na konkurs oceniane będą przez Jury powołane  przez organizatorów a decyzja Jury jest ostateczna , 

Uczestnikom nie przysługuje prawo  odwołań .Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia 

zmian  jeśli zaistnieje taka potrzeba . Prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów .  

Zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy , ze 

administratorem danych osobowych j zawartych w karcie zgłoszenia jest Stowarzyszenie Ochrony 

Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego  w Ł ąkorzu , informujemy że, osobie której dane są 

przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienie . 

Dane zawarte w karcie zgłoszenia są niezbędne w celu prawidłowej realizacji konkursu 

organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego  oraz jego 

promocję  . Każdej osobie , której dane są przetwarzane przysługują prawa zawarte w art. 323 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych .   

Karta zgłoszenia  

 

   

 


