Leśny Bank Genów Kostrzyca

Miłków, dnia 21.04.2021
Zn. spr.: ZE.7161.4.2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, który przypada 22.04.2021 r., Leśny Bank Genów
Kostrzyca zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Wiosenny las”. Konkurs
skierowany jest do uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych.
Prosimy

o zapoznanie się z regulaminem konkursu i nadsyłanie zgłoszeń

udziału do 10 maja 2021 r.
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Joanna Borowy, tel. 75/7131048
wew.104, tel. kom.: 503357516, e-mail: Joanna.Borowy@lbg.lasy.gov.pl.

Z poważaniem
Marcin Beza
Zastępca Dyrektora
/podpisano elektronicznie/

W załączeniu:
1. Regulamin konkursu.

Do wiadomości:
1. Szkoły podstawowe z: Karpacza, Kowar, Ścięgien, Miłkowa, Kostrzycy, Mysłakowic, Łomnicy,
Podgórzyna, Sosnówki.
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Regulamin konkursu plastycznego pn. „Wiosenny las”

ORGANIZATOR: Leśny Bank Genów Kostrzyca.
ADRESACI KONKURSU: Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.
TEMAT KONKURSU: Wiosenny las.

CELE KONKURSU:




Kształtowanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego.
Rozwijanie zdolności plastycznych oraz wyobraźni.
Wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

TEMATYKA KONKURSU:
Praca powinna przedstawiać przyrodę charakterystyczną dla wiosny: drzewa i krzewy
z liśćmi, rośliny leśne charakterystyczne dla tej pory roku, zwierzęta leśne. Praca może
przedstawiać jeden lub więcej ww. elementów.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (wyłącznie
za pośrednictwem swojej szkoły), do których zostało skierowane zaproszenie do udziału
w konkursie.
2. Szkoła dokonuje wyboru prac i rekomenduje je organizatorowi, przesyłając formularz
zgłoszenia udziału w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), oświadczenie
dotyczące przetwarzania danych osobowych ucznia (załącznik nr 2 do regulaminu
konkursu) oraz prace plastyczne uczniów, w terminie do 10 maja 2021
r.
do godz. 14.00 na adres Leśnego Banku Genów Kostrzyca (Miłków 300, 58-535
Miłków). Szkoła rekomenduje maksymalnie 9 prac plastycznych.
3. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące
kryteria:




Wykonanie dowolną techniką plastyczną (np. rysowanie, malowanie, wklejanie
np. nasion, liści);
Zgodność z tematyką konkursu;
Wykonanie na brystolu formatu A3.

4. Na odwrocie pracy powinny być zawarte następujące informacje:




Imię i nazwisko autora;
Nazwa szkoły;
Numer klasy;



Nazwisko nauczyciela koordynującego konkurs w szkole.

5. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
6. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie,
uczestnik konkursu oświadcza, że:
a.

Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przekazanych prac
plastycznych;

b.

Wyraża zgodę na zamieszczenie prac plastycznych w galerii konkursowej,
z udzieleniem organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie
zdjęć prac na stronie internetowej organizatora;

c.

Wyraża zgodę na: wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęć prac plastycznych
bez ograniczeń czasowych oraz na publikowanie imienia, nazwiska oraz wieku
autorów w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z konkursem,
także na stronie internetowej organizatora, na utrwalanie i zwielokrotnianie pracy
plastycznej każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości
nakładu, a także na rozpowszechnianie zdjęć pracy plastycznej poprzez publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,
internecie, telewizji, kalendarzu oraz na wystawie.

7. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń uczestnika, o których mowa
w niniejszym regulaminie, okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym,
uczestnik konkursu, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi
wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie
związane z tym faktem poniesione przez organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji
o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest
do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez organizatora nagrody.

OCENA PRAC:
1. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie komisji konkursowej powołanej przez
organizatora, zwanej dalej Komisją.
2. Komisja dokonuje oceny po upływie terminu nadsyłania prac plastycznych, biorąc pod
uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, wartość artystyczną oraz wkład pracy
ucznia.
3. Spośród nadesłanych prac Komisja wybierze 3 prace, które zajmą I, II i III miejsce.
4. Komisja wybierze również prace wyróżnione.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
6. O decyzji Komisji nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą
elektroniczną.
7. Decyzje Komisji zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora.

NAGRODY
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:
1.1. Za zajęcie I miejsca - dyplom, ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
oraz nagroda rzeczowa w kwocie do 500,00 zł brutto.
1.2. Za zajęcie II miejsca - dyplom, ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
oraz nagroda rzeczowa w kwocie do 400,00 zł brutto.
1.3. Za zajęcie III miejsca - dyplom, ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
oraz nagroda rzeczowa w kwocie do 300,00 zł brutto.
1.4. Prace plastyczne wyróżnione - dyplom, ekspozycja pracy na wystawie
pokonkursowej oraz nagroda rzeczowa w kwocie do 200,00 zł brutto.
2. Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca konkursu nie
ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody 14 maja 2021 r. Ze względu na obecną
sytuację epidemiologiczną, uczniowie nie zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie
nagród do LBG Kostrzyca (LBG Kostrzyca dostarczy w ww. dniu dyplomy i nagrody do
sekretariatu szkoły).
4. Nieprzekazanie nagrody wskutek braku podania danych osobowych i/lub
teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez
zwycięzcę konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na
własność organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie
internetowej http://www.lbg.lasy.gov.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów
uczestnika na przetwarzanie danych osobowych autora pracy oraz na nieodpłatną
publikację prac przesłanych w ramach konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu konkursu).

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu z dnia 21.04.2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w konkursie plastycznym
pn. „Wiosenny las”
organizowanym
przez Leśny Bank Genów Kostrzyca

Konkurs skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konkursie do dnia 10.05.2021 r. na adres
Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

Autor pracy plastycznej
(imię i nazwisko), wiek autora
pracy

Nazwa, adres
i nr telefonu szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela
koordynującego konkurs

……………………………
(miejscowość i data )

……….….…………………………………………….
(czytelny podpis Dyrektora szkoły podstawowej)

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu z dnia 21.04.2021 r.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych ucznia
………………………………………………………………………………………..……..….
(nazwa szkoły)

………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ucznia w bazie danych LBG Kostrzyca
oraz na ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, przez administratora danych osobowych pn. Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków
300, 58-535 Miłków. Dane będą przetwarzane do celów związanych z realizacją i promocją
konkursu plastycznego pn. „Wiosenny las”. Przekazano mi informację o prawie dostępu
do danych oraz prawie ich poprawiania poprzez adres e-mail: ado@lbg.lasy.gov.pl.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację prac plastycznych przesłanych w ramach konkursu
pn. „Wiosenny las”, rejestrowanie wizerunku podczas konkursu oraz wykorzystywanie tego
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej LBG Kostrzyca oraz w siedzibie
LBG Kostrzyca.

.....................................................
Data i podpis opiekuna prawnego

