REGULAMIN konkursu literacko-plastycznego

ZIMA Z PTAKAMI czyli ptaki oczyma dzieci
§1
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest:
1) Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zimową różnorodność ptaków,
2) Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez zachęcenie do tworzenia prac
plastycznych i literackich,
3) Rozbudzenie wśród uczniów pasji przyrodniczej i poczucia odpowiedzialności
za stan środowiska przyrodniczego.
§2
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu są: Stowarzyszenie BioTOP z siedzibą w Krakowie
oraz Magurski Park Narodowy.
2. Wszelkie informacje nt. Konkursu znajdują się na stronach www.biotop.org.pl
oraz www.magurskipn.pl w dziale Konkursy.
3. Kontakt w sprawach organizacyjnych pod nr tel. 663498788 i adresem email:
biotop@biotop.org.pl
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa
małopolskiego i podkarpackiego, w dwóch kategoriach wiekowych:
1) Uczniowie klas I-III
2) Uczniowie klas IV-VI
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
3. Tematyka prac powinna dotyczyć zimowych obserwacji ptaków poczynionych przez
uczestników konkursu. Więcej informacji i wskazówek dotyczących podglądania zimowej
przyrody można znaleźć w załączonym dokumencie „Porady i wskazówki dotyczące
obserwacji”.

4. Nadesłana praca powinna przedstawiać wrażenia z dokonanych obserwacji i musi składać
się z dwóch części:
I Część literacka: forma dowolna (opis obserwacji, wiersz, piosenka, dialog, krótkie
opowiadanie i inne). Może zawierać np. opis pojawiających się ptaków, ich zachowań,
wyglądu, głosów itp. Maksymalna objętość to 1 strona A4,
II Część plastyczna: dowolna technika plastyczna (np. ołówek, kredka, pastele, farby
plakatowe, wycinanki itp.), format A4 lub A3.
5. Na odwrocie każdej z prac należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora (w formie słowa
i dowolnej liczby) – nie wolno podpisywać prac imieniem i nazwiskiem.
6. Do prac należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem autora kopertę, zawierającą
kartkę z:
a) danymi autora – (imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, nazwa i adres szkoły, imię
i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym i adresem email,
b) podpisanym oświadczeniem, że jest się autorem nadesłanych prac, posiada się do nich
prawa autorskie i zezwala Stowarzyszeniu BioTOP i MPN na dowolne, wielokrotne
i nieodpłatne ich wykorzystanie we własnych wydawnictwach i materiałach edukacyjnych
z zaznaczeniem nazwiska autora,
c) Klauzulą zgody o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych
w trybie art. 23 ust1 pkt 1, w zbiorach Stowarzyszenia BioTOP i Magurskiego Parku
Narodowego” do realizacji z czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu.
7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
8. Prace należy przysyłać pocztą do dnia 4 marca 2016 r. (decyduje data wpłynięcia
przesyłki) na adres: Magurski Park Narodowy Krempna 59, 38 – 232 Krempna,
z dopiskiem „Konkurs Zima z ptakami”.
9. W konkursie oceniana będzie jakość i estetyka wykonanych prac, dobór materiałów,
wyobraźnia twórcza i oryginalność prac.
10. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatorów.
11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
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§4
Nagrody i ogłoszenie wyników Konkursu
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia
BioTOP oraz na stronie Magurskiego Parku Narodowego.
Opiekunowie laureatów zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie i mailowo
o wynikach Konkursu do 18 marca.
Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
ufundowane przez Stowarzyszenie BioTOP, Magurski Park Narodowy, sklep internetowy
Lanius Books i firmy MERGUS Dawid Kilon oraz WildArt.
Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w kwietniu br. na uroczystym spotkaniu
połączonym z wernisażem. Data spotkania zostanie opublikowana w momencie
ogłoszenia wyników. Po spotkaniu przewidziany jest pokaz obrączkowania ptaków
lub wycieczka ornitologiczna.
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie
Ośrodka Edukacyjnego Magurskiego Parku Narodowego im. Jana Szafrańskiego.
§5

Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatorów prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac
na różnych wystawach, z zaznaczeniem nazwiska autora.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.

