REGULAMIN KONKURSU

Najpiękniejsze miejsca w moim Parku Krajobrazowym
Informacje o konkursie
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu
województwa śląskiego.
Zadanie uczestników polega na wykonaniu plakatu na którym zostaną zaprezentowane: najpiękniejsze,
najciekawsze lub unikalne dla wybranego Parku Krajobrazowego znajdującego się w województwie śląskim:
miejsca, zabytki lub osobliwości przyrody.
Technika wykonania plakatu dowolna, np.: malarstwo, rysunek, szkic, kolaż, techniki mieszane, techniki
własne itp.). Rozmiar plakatu oraz podkład na którym zostanie wykonany są dowolne.
1. Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
2. Cele konkursu:
- bliższe zapoznanie – skierowanie uwagi na otoczenie, w którym na co dzień przebywają uczestnicy konkursu,
- kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody,
- pogłębienie świadomości ekologicznej,
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
3. Warunki uczestnictwa
prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin,
Kalina, Rudy, Smoleń lub Żywiec) w terminie do 26 października 2015 r.
Każda praca powinna być czytelnie opisana: nazwa konkursu, imię i nazwisko autora, adres szkoły
(ulica, nr budynku, kod pocztowy, telefon kontaktowy, e-mail ); imię i nazwisko opiekuna
merytorycznego*; prace bez podpisu lub z nieczytelnym podpisem nie będą brane pod uwagę w trakcie
oceny.
Liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; prace
grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu.
4. Kryteria oceny prac:
- pomysłowość i kreatywność,
- zgodność z tematyką,
- zawartość merytoryczna.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny
uczestników (adresy dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl). Udział w konkursie jest jednoznaczny
z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania lub bezpłatnej
reprodukcji. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (informacja
o laureatach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ).
7. Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy
i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala organizator).
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym
ZPKWŚ w Rudach w Dziale Edukacji Ekologicznej:
tel./fax 32 410 30 52, wew. 15 edukacjarudy@zpk.com.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

