Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Konkurs plastyczny

„Grzybobranie”
w ramach kampanii promocyjnej „Lasy Państwowe – zapraszamy”

Nadleśnictwo Borne Sulinowo wraz z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w
Bornem Sulinowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Grzybobranie”.
Celem konkursu jest:
• Kształtowanie wizerunku Lasów Państwowych jako otwartych dla wszystkich;
• Rozwijanie i doskonalenie umiejętności i technik plastycznych;
• Wyrabianie prawidłowych nawyków obcowania z przyrodą;
Adresatami konkursu są: dzieci w wieku przedszkolnym,
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

uczniowie

szkół

Prace konkursowe moŜna przesyłać do dnia 20 października 2012 r.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu.
Regulamin konkursu plastycznego „Grzybobranie"
1. Organizator:
• Nadleśnictwo Borne Sulinowo
• Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie
2. Cele konkursu:
• Kształtowanie wizerunku Lasów Państwowych jako otwartych dla wszystkich
• Rozwijanie i doskonalenie umiejętności i technik plastycznych
• Wyrabianie prawidłowych nawyków obcowania z przyrodą
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
• Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane
z grzybobraniem.
• Konkurs jest indywidualny, organizowany w trzech kategoriach:
I - dzieci w wieku przedszkolnym
II - uczniowie szkół podstawowych
III - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
W kaŜdej kategorii nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace.
• Technika prac – dowolna technika plastyczna
• Format prac - dowolny
• KaŜdy moŜe zgłosić maksymalnie jedną pracą.
• Prace prosimy zgłaszać w kopertach, na których zostaną umieszczone
następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
szkoła/przedszkole oraz nr telefonu
• Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na udział prac
w wystawie pokonkursowej.
• Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
• Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów Konkursu.
Nadleśnictwo Borne Sulinowo, ul. Aleja Niepodległości nr 32, 78-449 Borne Sulinowo
tel.: +48 94-373-31-23, fax.: +48 94-373-31-24, e-mail: borne@szczecinek.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

•

Uczestnicy konkursu wyraŜają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe
wykorzystanie
zgłoszonych
przez
nich
prac,
ich
utrwalanie
i zwielokrotnianie dowolna techniką, a takŜe na rozpowszechnianie
w publikacjach i na stronie internetowej z podaniem nazwiska autora.
4. Termin zgłaszania prac - do 20 października 2012 r.
5. Miejsce zgłaszania prac:
• Sekretariat Nadleśnictwa Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 32
6. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny 666 048 937
7. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, osoby
wybrane z organizatorów konkursu.
8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje na nie odwołanie.
9. Fundatorem nagród jest Nadleśnictwo Borne Sulinowo.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Bornem
Sulinowie. O dokładnym terminie uroczystości laureaci konkursu zostaną
powiadomieni telefonicznie.
11. Zgłoszenie prac do konkursu potwierdza uznanie warunków niniejszego regulaminu
oraz wyraŜenie zgodny na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883 z późn.
zm).
12. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 199r. o
grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U z 2004r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
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