Nadleśnictwo Cybinka
.
ZASADY KONKURSU PT. "ZAWITAŁ WILK DO NADLEŚNICTWA CYBINKA"

§1
Organizatorem konkursu plastycznego oraz konkursu literackiego „ Zawitał wilk do
Nadleśnictwa Cybinka ”, zwanego dalej konkursem jest Nadleśnictwo Cybinka, zwany
dalej Organizatorem.
§2
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego
talentu oraz rozpowszechnienie tematyki występowania wilka na naszym terenie.
§3
Temat konkursu: - nazwa dla wilka (samiec - basior)
- uzasadnienie nazwy, historyjka
- temat pracy plastycznej: wilk
§4
Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
§5
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka oraz na stronie
internetowej i Facebooku.
§6
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów oraz
przedszkoli.
§7
Warunki uczestnictwa
Konkurs plastyczny:
Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w formacie A4/A3 wybranymi przez siebie
technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy,
adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Konkurs nie obejmuje prac
przestrzennych.
Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie.
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Konkurs literacki:
Uczestnicy konkursu literackiego przedstawiają 1 nazwę dla wilka, który stoi w
siedzibie naszego nadleśnictwa. Do podanej nazwy przedstawiają historyjkę związana
z wilkiem.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora oraz Internecie i Facebooku.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody.
§8
Termin i warunki dostarczenia prac
Prace należy dostarczyć/przesłać do siedziby Organizatora, z dopiskiem
konkurs pt. "Zawitał wilk do Nadleśnictwa Cybinka" w terminie do 2 czerwca 2016 r.
(data wpływu do Nadleśnictwa) na adres: Nadleśnictwo Cybinka
ul. Dąbrowskiego 43 Cybinka, pok. nr. 10.
Prace dostarczone/przesłane po terminie nie będą oceniane.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
§9
Zasady przyznawania nagród
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwaną dalej Komisją.
Komisję powołuje Organizator.
Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez
Komisję.
Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum cztery prace w 4
grupach wiekowych.
I grupa - przedszkola
II grupa - klasy 1-3
III grupa - klasy 4-6
IV grupa - gimnazja
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez szkoły oraz przedszkola, które
reprezentują.
Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych
zarówno dla placówek, jak i indywidualnych uczestników konkursu.
Nagrody zostaną wręczone w dniu 15.06 2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka.
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