Nadleśnictwo Białogard

REGULAMIN
Konkursu plastycznego „Chroń las wokół nas”
1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Białogard (ul. Koszalińska 3, 78-200
Białogard).
2. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych położonych
w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Białogard.
3. Konkurs ma na celu poprzez zabawę i rywalizację poszerzyć wiedzę dzieci w tematyce
zagrożenia i sposobów zapobiegania pożarom lasu.
4. Czas trwania konkursu: od 10.10.2016 r. do 18.11.2016 r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.12.2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa
Białogard.
6. Konkurs organizowany jest w 3 grupach wiekowych:
I – przedszkole
II – klasy 1-3
III – klasy 4-6
7. Zadanie dla grup I i II to opracowanie plakatu o ochronie przeciwpożarowej
lasów, natomiast dla grupy III stworzenie historyjki obrazkowej (komiks).
8. Każda placówka może nadesłać maksymalnie po 5 prace w każdej grupie wiekowej,
wybrane spośród prac wszystkich uczestników konkursu.
9. Prace należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) na adres Nadleśnictwo Białogard
ul. Koszalińska 3, 78-200 Białogard z dopiskiem „Chroń las wokół nas” w terminie
do 18.11.2016 r.
10. Każda nadesłana praca powinna być podpisana na odwrocie w następujący sposób:
- imię i nazwisko autora
- nazwa i adres szkoły
- klasa
- imię i nazwisko wychowawcy lub opiekuna
Wszystkie ww. dane wpisuje się drukowanymi literami.
11. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej, w formacie A3 lub A4.
12. Prace muszą być wykonane całkowicie samodzielnie przez dzieci.
13. Prace zostaną ocenione przez komisję.
14. O terminie i miejscu rozdania nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Nadleśnictwo Białogard w celach wynikających z regulaminu
konkursu oraz na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora prawa do wykorzystania
prac w publikacjach, ekspozycjach i stronach internetowych.
16. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (094) 312 07 30.
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