
REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNO-PLASTYCZNEGO

 „LAS Z MOJEJ KSIĄŻKI”

I. ORGANIZATORZY KONKURSU

 Nadleśnictwo Lubaczów

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

II. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu lubaczowskiego 
w następujących kategoriach wiekowych:

 Kategoria I: uczniowie klas I-III

 Kategoria II: uczniowie klas IV-VI

 Kategoria III: uczniowie klas VII-VIII

III. CEL KONKURSU

Głównymi celami konkursu są:

 rozbudzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania lasem, jego różnorodnością,
bogactwem i pięknem,

 popularyzacja czytelnictwa,

 rozwijanie umiejętności plastycznych,

 uhonorowanie roku Marii Konopnickiej.

IV. ZASADY KONKURSU

 W konkursie będą oceniane samodzielne prace plastyczne o tematyce „Las z mojej
książki” – przedstawiające las w twórczości Marii Konopnickiej.

 Prace  można  wykonać  z  zastosowaniem  dowolnych  technik  plastycznych  z
wyłączeniem prac przestrzennych oraz wyklejanych.

 Maksymalny rozmiar pracy: format A4.

 Jeden uczestnik może dostarczyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą brane pod
uwagę.

 Wraz z pracą należy dostarczyć dołączone do regulaminu następujące załączniki:

 Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna.



 Załącznik nr 3 – metryczka.

 Załącznik nr 4 – kserokopia fragmentu opisu lasu z wybranej książki Marii 
Konopnickiej z podaniem jej tytułu.

Praca  i  wszystkie  załączniki  muszą  być  podpisane.  Brak  któregokolwiek  z  załączników
oznacza odrzucenie pracy konkursowej.

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC

Prace konkursowe wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do 20 maja 2022 r. do
godz.  15:00  w  kopercie  na  adres:  Nadleśnictwo  Lubaczów,  ul.  Słowackiego  20,  37-600
Lubaczów (sekretariat lub pokój nr 10).

VI. OCENA PRAC, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

1. Ocena  prac:  komisja  konkursowa  dokona  oceny  prac  w  trzech  kategoriach
wiekowych przyznając w każdej I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

2. Nagrodami  w konkursie  będą  książki  oraz  upominki  rzeczowe  ufundowane  przez
Nadleśnictwo Lubaczów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie.

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 31 maja 2022 r. o godz. 10:00
w Nadleśnictwie Lubaczów, przy ul. Słowackiego 20.

4. Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej
http://www.mbp.lubaczow.pl/ oraz http://www.lubaczow.krosno.lasy.govpl/ . 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z  nagrodzonych  i  wyróżnionych  prac  zostanie  stworzona  wystawa,  która  będzie
prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie.

2. Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz Organizatorów.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz.
1781)  w  celach  prowadzenia  konkursu,  wyłonienia  zwycięzców,  przyznawania  i
rozliczania  nagród  oraz  w  celach  marketingowych,  promujących  i  reklamujących
Organizatorów.

4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

5. Regulamin  konkursu  znajduje  się  na  stronach  internetowych:
http://www.mbp.lubaczow.pl/ oraz http://www.lubaczow.krosno.lasy.govpl/ oraz pod nr
tel. 16 632 52 00, kom. 664 779 142.
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