REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
"Chcemy lasów zielonych, a nie ogniem spalonych."
organizowanego przez Nadleśnictwo Damnica
1. Organizator
Nadleśnictwo Damnica
Damnica, ul. Leśna 11; 76-231 Damnica
Tel. 059 811 30 33, Fax. 059 811 30 92
e-mail: damnica@szczecinek.lasy.gov.pl
2. Cele konkursu
 propagowanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej w lasach
 promocja prawidłowych postaw podczas pobytu w lesie związanych z ochroną
lasów przed pożarami
 rozwijanie wiedzy o ochronie środowiska i roli lasu w życiu ludzi
 zaprezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży poprzez pobudzanie
wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą i lasem,
 kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody i pracy leśników

3. Uczestnicy
Dzieci i młodzież w następujących kategoriach wiekowych:






przedszkola 3-4latki
przedszkola 5-latki „0”
dzieci szkół podstawowych - klasy I
dzieci szkół podstawowych - klasy II
dzieci szkół podstawowych - klasy III

4. Prace
Format A4 lub A3 wykonane dowolną techniką (praca malarska, rysunek, wycinanka,
wydzieranka, witraż, naklejanka itd.).
5. Termin nadsyłania prac plastycznych:
29 kwietnia 2016 roku na adres:
Nadleśnictwo Damnica
ul: Leśna 11
76-231 Damnica
Konieczne jest opatrzenie prac następującymi danymi (brak danych oznacza
dyskwalifikację):

Imię i nazwisko autora prac

Kategoria wiekowa

Nazwa i adres szkoły/przedszkola

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
6. Ocena prac i finał konkursu

Ocenie podlegają:

- samodzielność i wkład pracy
- oryginalne i pomysłowe uchwycenie tematu
- strona artystyczna pracy

Komisja dokona oceny nadesłanych prac w dniach 4-6 maja 2016 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Nadleśnictwa Damnica.
Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz uroczyste wręczenie nagród
laureatom odbędzie się 20 maja 2016r.
Szczegółowe informacje o terminie i miejscu wystawy zostaną przedstawione
na stronie internetowej Nadleśnictwa Damnica:
7. Nagrody
Za zajęcie miejsc od 1 do 3 w każdej grupie wiekowej przyznane zostaną pamiątkowe
dyplomy i nagrody książkowe.

8. Inne
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora (nadesłane prace nie będą
zwracane).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Damnica
Beata Topolińska

