REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Z biegiem kropli wody”
1. Organizatorami konkursu są:

Mazurski Park Krajobrazowy
Krutyń 66, 11-710 Piecki
tel. +48 89 742 14 05
fax +48 89 742 14 05
e-mail: krutyn@mazurskipark.pl
www.mazurskipark.pl

Stacja Badawcza w Mikołajkach
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN
ul. Leśna 13, 11-730 Mikołajki
tel. (+87) 4216 133, fax (+87) 4216 051
https://mikolajki.nencki.gov.pl

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 04 90 / 608 477 256
fax +48 87 428 04 91
e-mail: fundacja@jeziora.com.pl
www.jeziora.com.pl

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na
terenie powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego,
węgorzewskiego, gołdapskiego oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi w p. szczycieńskim.
3. Celem konkursu jest popularyzacja i podniesienie wiedzy przyrodniczej
oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci. Organizator konkursu liczy
na wcześniejsze zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na temat obiegu
wody w przyrodzie, tak by wyposażone w wiedzę przez nauczycieli lub rodziców
mogły przystąpić do wykonania prac. Mazurski Park Krajobrazowy zachęca do
skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych poświęconych obiegowi i roli wody
w środowisku, aby przybliżyć tematykę poruszaną w konkursie.
4. Konkurs polega na wykonaniu i przedstawieniu do oceny rysunku (obrazka),
prezentującego obieg wody w przyrodzie. Technika wykonania pracy jest dowolna,
ale wykluczone są formy przestrzenne, a wielkość pracy musi być zbliżona do
formatu A3.

5. Każdej pracy należy nadać tytuł oraz zamieścić na jej odwrocie imię i nazwisko
dziecka, wiek, nazwę szkoły oraz tytuł pracy. Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest dołączenie wypełnionego zgłoszenia zawierające zgodę rodzica
na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych, klauzuli zgody na
przetwarzanie danych osobowych, zgody na wykorzystanie i udostępnienie
nadesłanej pracy.
UWAGA! Prosimy nie przyklejać kart zgłoszeniowych do prac. Należy je przesłać wraz
z pracami, w dodatkowej kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczny – zgłoszenia”.
6. Termin składania prac mija 19.04.2019 r (piątek).
7. Prace należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Mazurskiego Parku
Krajobrazowego Krutyń 66, 11-710 Piecki lub w Stacji Badawczej w Mikołajkach ul.
Leśna 13, 11-730 Mikołajki lub w siedzibie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior
Mazurskich ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko, w kopercie z dopiskiem: „Konkurs
plastyczny 2019”.
8. Przy nadsyłaniu prac pocztą prosimy o odpowiednie ich zabezpieczenie, tak aby nie
doszło do uszkodzeń podczas transportu.
9. Prace oceni powołana przez Organizatorów niezależna komisja konkursowa.
10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Mazurskiego Parku
Krajobrazowego, Stacji Badawczej IBD PAN w Mikołajkach oraz Fundacji Ochrony
Wielkich Jezior Mazurskich.
11. W zależności od tematyki prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie
prawo do przyznania nagród w jednej lub kilku kategoriach. O miejscu i terminie
wręczenia nagród poinformujemy wraz z ogłoszeniem wyników.
12. Organizator
konkursu
uhonoruje
laureatów
nagrodami
rzeczowymi
oraz dyplomami.
13. Autorzy rysunków będą mieli możliwość odebrania swoich prac po rozstrzygnięciu
konkursu, po zgłoszeniu takiej potrzeby u Organizatorów. Nie przewiduje się zwrotu
prac za pośrednictwem poczty.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i zapewniają Organizatorom konkursu
nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z przesłanych na Konkurs
prac, w tym do ich prezentowania i wykorzystywania w publikacjach w wersji
elektronicznej i drukowanej.
15. W konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy instytucji organizujących i ich
rodziny.
16. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

