REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MÓJ DZIEŃ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ W CZESZEWIE”

Organizatorzy:
1. Organizatorem konkursu „MÓJ DZIEŃ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ W CZESZEWIE”
są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin z siedzibą w Jarocinie ul Kościuszki 43, 63200 Jarocin.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób
ich uzyskania.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą
wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) dla celów przeprowadzenia Konkursu.
4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Nadleśnictwa Jarocin na każde
żądanie
uczestników
Konkursu
oraz
na
stronie
internetowej:
http://www.jarocin.poznan.lasy.gov.pl/

Cele:
 Promocja edukacji leśnej społeczeństwa oraz Ośrodka Edukacji Leśnej (OEL) „Centrum






Zarządzania Łęgami” w Czeszewie.
Promocja organizacji Lasy Państwowe.
Podtrzymywanie współpracy ze szkołami oraz podmiotami zajmującymi się edukacją
przyrodniczo-leśną;
Promocja infrastruktury turystycznej i edukacyjnej poza oraz w murach obiektu OEL w
Czeszewie;
Promocja walorów przyrodniczych uroczyska „Czeszewski Las”;
Podsumowanie konkursu plastycznego podczas inauguracji 10-lecia istnienia Ośrodka
Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie.

Uczestnicy:
1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
podstawowych.
2. Uczestnicy konkursu mogą brać udział w rywalizacji w jednej z 4 grup wiekowych:
Grupa I – dzieci w wieku przedszkolnym,
Grupa II – klasy 0 – 3 szkół podstawowych,
Grupa III – klasy 4 - 6 szkół podstawowych,
Grupa IV – klasy 7 - 8 szkół podstawowych.

Temat:
Temat konkursu brzmi: „MÓJ DZIEŃ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ W CZESZEWIE”.
1

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy z wykorzystaniem wybranej techniki
plastycznej tj. szkic, rysunek, malunek lub wyklejanka. Ważne by powstała praca miała charakter
płaski bez wystających poza nią elementów przestrzennych.
Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat otoczenia OEL w
Czeszewie, w tym znajdującej się w jego sąsiedztwie infrastruktury tj: ścieżki edukacyjne, pole
biwakowe, miejsce na ognisko oraz obszar rezerwatu „Czeszewski Las”.

Prace konkursowe:
1. Prace przygotowane w ramach konkursu nie powinny mieć formatu mniejszego niż A4 i
nie większego od A3.
2. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie bez pomocy innych osób w
tym dorosłych i opiekunów.
3. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna na swoim odwrocie posiadać doklejony
Załącznik nr 1 do konkursu zawierający kompletne dane uczestnika oraz klauzurę
dotyczącą Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora
Konkursu oraz informacja przetwarzaniu danych osobowych.
4. Każda osoba, nadsyłająca pracę, zgadza się na zamieszczenie jej kopii na stronie
internetowej Nadleśnictwa oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu
materiałów edukacyjnych i informacyjnych Nadleśnictwa w tym na łamach prasy pn.
„Wieści z lasu”. Uczestnicy konkursu wyrażają również zgodę na opublikowanie ich
imienia oraz nazwiska wśród grona zwycięzców na stronie „www” Nadleśnictwa Jarocin
oraz za pośrednictwem pracy pt. „Wieści z lasu”.
5. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora Nadleśnictwa
Jarocin i nie będą zwracane jej autorom.
6. Biorący udział w konkursie zgadza się na wszystkie warunki uczestnictwa zawarte w
niniejszym regulaminie.

Terminy (etapy) konkursu:
Otwarcie konkursu: poniedziałek 23 kwietnia 2018 r.
Termin dostarczania prac do Nadleśnictwa Jarocin: upływa w piątek 25 maja 2018 r. o godz.
14.00
Prace zostaną ocenione przez powołaną przez Nadleśnictwo Jarocin komisję w terminie:
do 7 czerwca 2018 r.
Zakończenie konkursu nastąpi: 8 czerwca 2018 r. i w tym dniu nastąpi ogłoszenie wyników
konkursu w danych grupach wiekowych za pośrednictwem strony „www” Nadleśnictwa Jarocin
w zakładce aktualności pod adresem http://www.jarocin.poznan.lasy.gov.pl/
Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie w piątek
15 czerwca 2018 r podczas obchodów jubileuszu 10-lecia powstania ośrodka. Bliższe
informacje z programem spotkania znajdą się pod wynikami konkursu.
Informacja o wystawie pokonkursowej zostanie opublikowana w lokalnym dodatku do prasy pn.
„Wieści z lasu” oraz na stronie internetowej: http://www.jarocin.poznan.lasy.gov.pl/.
Wystawa prac zostanie zaprezentowana w siedzibie OEL w Czeszewie.

Zasady przyznawania nagród:
Spośród zgłoszonych prac komisja powołana przez Nadleśnictwo wybierze 3 najlepsze prace dla
każdej kategorii wiekowej, według następujących kryteriów:
 indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
 pomysłowość,
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 oryginalność,
 estetyka pracy.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje na nie odwołanie.

Nagrody:
 Komisja powołana przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę
pokonkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę dla każdej grupy wiekowej. Autorzy
nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas uroczystego
wręczenia nagród w dniu 15 czerwca 2018r w OEL w Czeszewie. Za otrzymaną nagrodę
rzeczową nie przysługuje zwycięzcy możliwość jej zamiany na jakikolwiek ekwiwalent
pieniężny.
 Na stronie internetowej nadleśnictwa zostaną opublikowane wyniki konkursu: imiona i
nazwiska zwycięzców, nazwa placówki oświatowo-wychowawczej oraz galeria zdjęć
prac plastycznych w ramach wystawy pokonkursowej.

Zgłoszenie do konkursu:
Każda osoba może zgłosić swój udział w konkursie dostarczając własną pracę plastyczną
osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa Jarocin lub przesyłając ją drogą poczty tradycyjnej pod
adres:
Nadleśnictwo Jarocin
Ul. Tadeusza Kościuszki 43
63-200 Jarocin

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie do siedziby Nadleśnictwa
Jarocin pracy do dnia 25 maja 2018 r. wraz z umieszczonym na jej odwrocie oświadczeniem
dotyczącym ochrony danych osobowych i praw autorskich (Załącznik nr 1).

Prawa organizatorów
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega
sobie prawo do ich publikacji.

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem
konkursu:
Jakub Wojdecki – Specjalista ds. edukacji leśnej i promocji
Nadleśnictwo Jarocin
ul Tadeusza Kościuszki 43
63-200 Jarocin
Tel. 62 747 23 19
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