„Roztocze malowane”
Regulamin konkursu plastycznego
§1
Organizatorem konkursu „Roztocze malowane” jest Zespół Lubelskich Parków
Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu.
§2
Celem konkursu jest:
- uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody,
- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody,
jej dokumentowanie, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.
§3
Przedziały wiekowe grup konkursowych
- I grupa – uczniowie szkół podstawowych,
- II grupa – uczniowie gimnazjów.
§4
Przygotowanie prac konkursowych
- Technika dowolna – rysunek, akwarela, pastel, technika mieszana, wydzieranki
i inne, w formacie A-3.
- Praca ma przedstawiać walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne lub
kulturowe z terenu parków krajobrazowych Roztocza tj.: Parku Krajobrazowego
Puszczy
Solskiej,
Południoworoztoczańskiego
Parku
Krajobrazowego,
Krasnobrodzkiego Parku krajobrazowego lub Szczebrzeszyńskiego Parku
Krajobrazowego
§5
Warunki uczestnictwa
- Konkurs ma charakter otwarty, do którego zapraszamy dzieci i młodzież szkół
podstawowych i gimnazjów.
-Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej prezentującej
urokliwe zakątki parków krajobrazowych Roztocza.
- Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną.
- Prace muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu.
- Prace muszą być opatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: tytuł
pracy, nazwisko i imię autora, wiek, dokładny adres oraz imię i nazwisko opiekuna,
adres szkoły.
- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora.
- Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody.
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji
o laureacie, tj. imienia, nazwiska oraz umieszczenie tych informacji w materiałach
promujących Organizatora, a także w mediach i Internecie.
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- Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału
w innych konkursach.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac
do stworzenia wystawy plastycznej.
- Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie ZLPK (www.parki.lubelskie.pl).
- Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
- Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału
w konkursie.
- Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
§6
Termin i warunki dostarczania prac
- Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Zespół Lubelskich
Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, 22-400 Zamość,
ul. Partyzantów 3, z dopiskiem konkurs „Roztocze malowane” lub dostarczyć
osobiście w terminie do 20.11.2015 r.
- Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
- Prace przechodzą na własność organizatora.
§7
Zasady przyznawania nagród
- Oceny prac dokona jury.
- Spośród zgłoszonych prac najlepsze zostaną nagrodzone.
Nagrody za I, II i III miejsce zostaną przyznane w dwóch kategoriach: szkoła
podstawowa i gimnazjum.
- Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub
pisemnie.
- Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej ZLPK.
- Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie ZLPK Ośrodek Zamiejscowy
w Zamościu.
Więcej informacji o konkursie: tel. 84 677 66 16, 84 677 66 14
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