Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej
pt. „Las z klimatem ”
Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez
Nadleśnictwo Woziwoda (zwanego dalej „Organizatorem”).
2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy na temat ekologicznych funkcji
lasu m.in.: lasu jako magazynu węgla, przyczyniającego się do redukcji efektu
cieplarnianego, jako źródła niskoemisyjnego, odnawialnego surowca,
- rozpowszechnianie wiedzy o warunkach klimatycznych panujących w lesie, jego wpływie
na przyległe tereny, walorach estetycznych i zdrowotnych, zagrożeniach będących skutkiem
wylesień oraz na temat zrównoważonej gospodarki leśnej,
- kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, odpowiedzialności za
stan środowiska,
- rozbudzanie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka oraz skutkami
oddziaływania człowieka na las,
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczestników.
3. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich
4.Uczestnikiem konkursu może być dziecko lub młodzież kwalifikujący się do jednej z
podanych grup wiekowych, z wyjątkiem uczniów zdobywających wiedzę o specjalności
technik-leśnik:
a) grupa wiekowa I: dzieci klas 0-I
b) grupa wiekowa II: dzieci klas II-III
c) grupa wiekowa III: dzieci klas IV-V
d) grupa wiekowa IV: dzieci klasy VI
e) grupa wiekowa V: uczniowie gimnazjum,
f) grupa wiekowa VI: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
5. Zadania konkursowe:
a) warunkiem udziału w konkursie grup wiekowych I-II jest wykonanie pracy plastycznej
zgodnej z tematem konkursu
b) warunkiem udziału w konkursie grup wiekowych III-VI jest wykonanie portfolio zgodnego
z tematem konkursu.
6. Ocena prac i przyznawanie nagród odbywać się będzie według podanych w pkt 4. kategorii
wiekowych
7. Zgłoszenie uczestników odbywać się będzie za pośrednictwem nauczycieli w szkołach na
adres e-mail: dorota.rzaska-lis@torun.lasy.gov.pl. Należy podać imię i nazwisko
uczestnika, adres szkoły oraz kategorię wiekową
8. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Portfolio musi zawierać elementy graficzne
(plastyczne), np. własnoręcznie wykonane rysunki, grafiki, zdjęcia czy wycinki z prasy oraz
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treści opisowe zgodne z tematem (np.: własne opisy, wycinki z prasy lub wydruki). Musi
świadczyć o wiedzy w zakresie tematyki wskazanej pkt 2.
9. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę. Prace muszą być
samodzielne.
10. Kryterium oceny prac będzie zgodność z tematem, estetyka, oryginalność. Portfolio musi
zawierać treści świadczące o posiadaniu wiedzy przez uczestnika, zgodnej z tematyką
konkursu.
11. Prace należy podpisać, podać: imię i nazwisko uczestnika, grupę wiekową oraz nazwę
szkoły.
12. Wykonane prace mogą zostać zwrócone wykonawcom w uzgodnionym z Organizatorem
terminie.
13. W terminach wskazanych przez Organizatora, na terenie Nadleśnictwa Woziwoda
(Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej) lub w szkole będą prowadzone zajęcia edukacyjne
na temat ekologicznych funkcji lasu i drewna. Osoby chętne będą mogły wziąć w nich udział
po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa przez nauczyciela i uzgodnieniu przyjazdu.

Terminy, zasady nagradzania.
1. Termin dostarczenia prac upływa 27.11.2017 roku. Prosimy o dostarczenie pod adres:
Nadleśnictwo Woziwoda, Woziwoda 3, 89-504 Legbąd. Prace, które wpłyną po terminie
nie wezmą udziału w konkursie.
2. Wyniki konkursu będą ogłoszone w na stronie www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl do dnia
1.12.2017 roku.
3. Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpi rozdanie nagród na terenie Nadleśnictwa
Woziwoda w terminie wskazanym przez Organizatora.
4. Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Decyzje jury są
ostateczne. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, które będą przyznane za
zajęcie lokat w podanych grupach wiekowych oraz osobom wyróżnionym.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.
6. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wręczenie nagrody, po odbiór nagrody uczestnik
może zgłosić się osobiście do biura Organizatora w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia
konkursu.
7. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt 6, uczestnik traci prawo
do nagrody.
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Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu będą udzielane przez Dorotę
Rząska-Lis pod numerem telefonu 52 33 60 935 oraz 696 029 395 lub adresem
dorota.rzaska-lis@torun.lasy.gov.pl
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i
przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela
ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania prac w celu ich
publikacji na stronie internetowej Nadleśnictwa Woziwoda oraz w innych formach działań
promocyjnych Organizatora na terenie Nadleśnictwa Woziwoda.
4. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na publikacje materiałów z własnym
wizerunkiem
5. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez
uczestnika regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
7. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad tego
regulaminu.

SPORZĄDZIŁ

ZATWIERDZIŁ
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