Smołdzino, 30.10.2018

SPF.081.3.3.1.2018.KW

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Bogactwo Słowińskich siedlisk przyrodniczych”
Praca plastyczna / Plakat
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POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny (Konkurs).
Organizatorem Konkursu jest Słowiński Park Narodowy ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214
Smołdzino, e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl, telefon: 59 811 72 04, zwany dalej Organizatorem.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Konkursu
(formularz zgłoszeniowy - zał. nr 2, zgoda na udział w Konkursie osób niepełnoletnich - zał. nr 3).
Każdy Uczestnik / lub rodzic, opiekun prawny Uczestnika / lub za pisemną zgodą rodzica, opiekuna
prawnego nauczyciel Uczestnika / biorąc udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę, aby imię,
nazwisko Uczestnika zostały umieszczone na stronie Organizatora i/lub zostały wykorzystane w inny
sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu.
IV edycja ogólnopolskiego Konkursu jest realizowana w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018
pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża
Słowińskiego PLB220003 Etap I”.
Osoba do kontaktu pani Kamila Wiewiórska.

CEL:
Celem Konkursu jest zaprezentowanie bogactwa siedlisk przyrodniczych Ostoi Słowińskiej,
w tym w szczególności siedlisk przyrodniczych obszaru objętego projektem nr LIFE13
NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej
PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” (Wykaz słowińskich siedlisk przyrodniczych
stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).
Popularyzowanie wiedzy na temat potrzeby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków priorytetowych
Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego.
Uwrażliwienie na piękno przyrody.
Kształtowanie świadomości ekologicznej, budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze
oraz troski o jego zachowanie.

UCZESTNICY:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a zgłoszone prace będą oceniane w trzech przedziałach wiekowych:
1) Przedszkolaki / 3-6 lat,
2) Uczniowie szkół podstawowych / 7 -14 lat,
3) Młodzież i osoby dorosłe / 14< lat,
dla których określa się dwie formy prezentacji tematu:
1) Praca plastyczna, lub
2) Plakat.
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Osoby niepełnoletnie do Konkursu mogą zgłaszać:
1) nauczyciele (placówki oświatowe) za pisemną zgodą rodzica, opiekuna prawnego (zał. nr 3 –
zgoda na udział w Konkursie osób niepełnoletnich),
2) rodzice, opiekunowie prawni (zał. nr 3 – zgoda na udział w Konkursie osób niepełnoletnich).
Każdy rodzic, opiekun prawny zgłaszając do niniejszego Konkursu osobę niepełnoletnią wyraża zgodę
na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.
Osoby, których udział w Konkursie zgłoszono na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”.

TEMATYKA:
Słowiński Park Narodowy (SPN) jest jednym z dwóch położonych na polskim wybrzeżu parków
narodowych. Różnorodność elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz bogaty krajobraz
wyróżnia SPN nie tylko w skali regionu czy kraju, ale także na tle kontynentu europejskiego.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku uznano, że siedliska znajdujące się na
obszarze Słowińskiego Parku Narodowego, są ważne dla Wspólnoty Europejskiej, dlatego w celu ich
dodatkowej ochrony, utworzono specjalny obszar ochrony siedlisk o nazwie Ostoja Słowińska PLH
220023, jako część sieci obszarów Natura 2000.

PRACA PLASTYCZNA lub PLAKAT o tematyce przyrodniczej, ukazujące różnorodność siedlisk
przyrodniczych Ostoi Słowińskiej, której obszar w głównej mierze pokrywa się z obszarem Słowińskiego
Parku Narodowego, w tym w szczególności przedstawiające siedliska przyrodnicze obszaru objętego
projektem (m.in. jezioro Gardno, rzeka Łupawa, Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami
włosieniczników, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, łąki):
1)

PRACA PLASTYCZNA / przedział wiekowy 3-6 lat:
Praca plastyczna powinna przedstawiać wybrane siedlisko przyrodnicze bądź siedliska Ostoi
Słowińskiej / Słowińskiego Parku Narodowego, w tym w szczególności siedliska przyrodnicze
obszaru objętego projektem (m.in. jezioro Gardno, rzeka Łupawa, Nizinne i podgórskie rzeki
ze zbiorowiskami włosieniczników, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, łąki)
wraz z typowymi dla danego siedliska gatunkami roślin/ zwierząt (Wykaz słowińskich
siedlisk przyrodniczych stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).
Praca konkursowa może przykładowo przedstawiać:
 siedlisko jezioro przymorskie i portret ptaka wodno-błotnego (np. bielaczek,
cyraneczka, cyranka, krzyżówka, łabędź krzykliwy, ohar, płaskonos), który żeruje
na wodach jeziora Gardno;
 siedlisko nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników i praca
przedstawiająca rybę dwuśrodowiskową (np. troć wędrowna, łosoś atlantycki), która
płynie w górę rzeki na tarło;
 siedlisko łąka przy brzegu jeziora Gardno i praca przedstawiająca żerującego
w zaroślach ptaka (np. czajkę, krwawodzioba, kszyka, słonkę)

2)

PLAKAT / przedział wiekowy 7-14 lat oraz 14< lat:

Plakat powinien przedstawiać wybrane siedlisko przyrodnicze bądź siedliska Ostoi Słowińskiej
/ Słowińskiego Parku Narodowego, w tym w szczególności siedliska przyrodnicze obszaru
objętego projektem (m.in. jezioro Gardno, rzeka Łupawa, Nizinne i podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami włosieniczników, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, łąki) wraz
z typowymi dla danego siedliska gatunkami roślin/ zwierząt (Wykaz słowińskich siedlisk
przyrodniczych stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz z hasłem promującym obszar
Ostoi Słowińskiej jako dogodne miejsca dla występowania danego gatunku rośliny/ zwierzęcia.
Praca konkursowa może przykładowo przedstawiać:
 siedlisko jezioro przymorskie i portret ptaka wodno-błotnego (np. bielaczek,
cyraneczka, cyranka, krzyżówka, łabędź krzykliwy, ohar, płaskonos), który żeruje na
wodach jeziora Gardno;
 siedlisko nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników i praca
przedstawiająca rybę dwuśrodowiskową (np. troć wędrowna, łosoś atlantycki), która
płynie w górę rzeki na tarło;
 siedlisko łąka przy brzegu jeziora Gardno i praca przedstawiająca żerującego
w zaroślach ptaka (np. czajkę, krwawodzioba, kszyka, słonkę).
3.

V.
1.

Wykaz słowińskich siedlisk przyrodniczych stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

TECHNIKA:
PRACA PLASTYCZNA / przedział wiekowy: 3-6 lat:
1) Prace plastyczne należy wykonać ręcznie, w dowolnej technice, w formacie A4.
2) Każdą pracę należy na odwrocie trwale opisać:
a) Imię i nazwisko autora.
b) Wiek autora.
c) Kontakt (e-mail lub telefon)
3) Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie Organizatorowi wraz z pracą konkursową:
formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2) oraz, w przypadku osób niepełnoletnich, zgody na udział
w Konkursie osób niepełnoletnich (zał. nr 3).
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PLAKAT / przedziały wiekowe: 7-14 lat oraz powyżej 14 lat:
1) Plakat należy wykonać ręcznie, w dowolnej technice, w formacie A3.
2) Każdy plakat należy na odwrocie trwale opisać:
a) Imię i nazwisko autora.
b) Wiek autora.
c) Kontakt (e-mail lub telefon)
3) Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie Organizatorowi wraz z pracą konkursową:
formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2) oraz, w przypadku osób niepełnoletnich, zgody na udział
w Konkursie osób niepełnoletnich (zał. nr 3).
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ILOŚĆ NADSYŁANYCH PRAC KONKURSOWYCH:
PRACA PLASTYCZNA i PLAKAT:
1) Jeden Uczestnik w rzeczonych kategoriach może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową.

2) Jedna placówka oświatowa w rzeczonych kategoriach może nadesłać maksymalnie
15 prac konkursowych.

VII.
1.

2.

3.

VIII.
1.
2.
3.

4.
5.

IX.
1.
2.

X.
1.
2.
3.
4.

XI.
1.
2.
3.

PRACE KONKURSOWE NALEŻY NADSYŁAĆ:
Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą tradycyjną na adres Słowiński Park Narodowy,
ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino w terminie do 3 grudnia 2018 (decyduje data stempla
pocztowego) z dopiskiem na kopercie: „LIFE 13 NAT/PL/000018 - Konkurs”.
Do nadsyłanych prac konkursowych autor lub w przypadku osób niepełnoletnich: rodzic, opiekun
prawny, lub nauczyciel (placówka oświatowa) za pisemną zgodą rodzica, opiekuna prawnego
zobligowany jest dołączyć formularz zgłoszeniowy i w przypadku osób niepełnoletnich zgodę
rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.
Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby
niepełnoletniej w konkursie stanowią odpowiednio załącznik nr 2 oraz 3 do niniejszego Regulaminu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Oceny prac konkursowych dokona czteroosobowe Jury powołane przez Organizatora.
Zadaniem Jury jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.
Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia prac konkursowych niezgodnych z tematem Konkursu,
niespełniających postanowień Regulaminu, naruszających obowiązującego prawa, a także ogólnie
przyjętych norm obyczajowych.
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane cztery nagrody (lornetki, sprzęt turystyczny, książki
popularno-naukowe).
Nagrody będą wysłane za pośrednictwem operatorów pocztowych. Organizator
nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia i nieprawidłowości związane z działaniem rzeczonych operatorów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Na stronie internetowej www.lifenaturaslowinska.pl.
Autorzy nagrodzonych prac dodatkowo zostaną poinformowani o wynikach drogą e-mailową.

TERMINY:
Termin ogłoszenia Konkursu: 7 grudnia 2018
Termin nadsyłania prac: 3 grudnia 2018
Obrady komisji oceniającej: 4-6 grudnia 2018
Ogłoszenie wyników Konkursu: 7 grudnia 2018

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
Nadesłanie prac na Konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu.
Każdy Uczestnik / lub rodzic, opiekun prawny Uczestnika / lub nauczyciel (placówka oświatowa)
za pisemną zgodą rodzica, opiekuna prawnego Uczestnika / zgłaszając do niniejszego Konkursu pracę
konkursową wyraża zgodę na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych oraz publikowanie imienia, nazwiska autora oraz kategorii wiekowej w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej
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Organizatora, także na ich wykorzystywanie w ramach realizowanego przez Organizatora programu
edukacyjnego, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m.in.
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie pracy konkursowej poprzez
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w szczególności w Internecie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Taka zmiana zostanie uwidoczniona
na stronie internetowej www.lifenaturaslowinska.pl.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatorów pocztowych,
za pośrednictwem których Uczestnik Konkursu zgłasza swoją pracę.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:
1. Wykaz słowińskich siedlisk przyrodniczych.
2. Formularz zgłoszeniowy.
3. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.

