Regulamin konkursu plastycznego- fotograficznego pn. „Poznaj płazy Polski”
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce.
2. Konkurs jest imprezą amatorską.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół woj. kujawsko-pomorskiego w kategoriach wiekowych:
przedszkole, klasy I-III S.P., klasy IV-VI S.P., klasy VII-VIII oraz klasy ze szkół ponadpodstawowych.
4. Celem konkursu jest:
• ukazanie piękna i bogactwa przyrody województwa kujawsko-pomorskiego,
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
• prezentacja różnorodności biologicznej gatunków płazów występujących na terenie woj. kujawskopomorskiego,
5. W przypadku kategorii wiekowej:
• przedszkole,
• klasy I-III S.P – zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy plastycznej,
Na konkurs należy przysłać pracę plastyczna przedstawiającą płaza występującego na terenie woj. kujawskopomorskiego w jego naturalnym środowisku wykonaną dowolną techniką:
• Malarską (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, itp.),
• Rysunkową (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, markery, węgiel, itp.),
• Techniką własną (mozaika, collage, itp.).
Uczestnik może przysłać jedną pracę, którą należy podpisać. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.
6. W przypadku kategorii wiekowej:
• klasy IV-VI S.P.,
• klasy VII-VIII,
• klasy ze szkół ponadpodstawowych - zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie
fotografii.
Na konkurs należy przysłać zdjęcie ukazujące gatunek płaza występującego na terenie woj. kujawskopomorskiego w jego naturalnym środowisku, należy unikać zdjęć pejzaży, zdjęcie należy podpisać (podać
nazwę gatunku oraz miejsce – miejscowość gdzie zostało wykonane),
• Prace należy wykonać indywidualnie. Uczeń może zgłosić trzy prace (3 zdjęcia).
• Zdjęcia należy przesłać na nośniku elektronicznym /płyta CD/. Płyty muszą być podpisane!!!
7. Kryteria oceny
a. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem) /0-5punktów/,
b. estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia) /0-5 punktów/,
c. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu) /0-5punktów/.
8. Nagrodami w konkursie są m.in. albumy przyrodnicze, fotograficzne, zestawy plastyczne, drobny
sprzęt elektroniczny i fotograficzny np. dyski zewnętrzne, statywy, blendy.
9. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych i fotografii zostaną wybrane najlepsze prace i
wydane w formie kalendarza ściennego w nakładzie 1000 egz.
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10. Dodatkową nagroda dla laureatów i wyróżnionych w konkursie są bezpłatne warsztaty z ekspertami
– fotografami i plastykami (warsztaty zostaną zorganizowane we wrześniu podczas wręczenia
nagród).
11. W każdej kategorii wiekowej przyznawane są nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz przyznania większej niż zakładana
liczby wyróżnień.
12. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.
13. Wraz z pracami należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia- jest to warunek przyjęcia prac do
konkursu.
14. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora: Szkoła
Leśna na Barbarce, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85 z dopiskiem „Konkurs Poznaj Płazy Polski ”.
Liczy się data stempla pocztowego.
15. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
16. Organizator będzie kontaktował się telefonicznie tylko z opiekunami laureatów i wyróżnionych
uczestników konkursu.
17. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez
edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las
Piwnicki” Realizowane i w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej
4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone /informacje o wynikach
konkursu zostaną podane we wrześniu 2021r. na stronie internetowej www.szkolalesna.torun.pl., www.ochronagatunkow.edu.pl/konkurs-fotograficzny, www.tilia.org.pl,
b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów
w środkach masowego przekazu informacji,
c. bezpłatnego przejęcia do archiwum Szkoły Leśnej na Barbarce prac nagrodzonych i
wyróżnionych,
d. nie odsyłania prac, chyba że uczestnik dostarczy zaadresowaną kopertę ze znaczkiem
pocztowym lub zgłosi się osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby Szkoły Leśnej na
Barbarce, w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
19. Terminarz:
a. nadsyłanie prac do 15 lipca 2021,
b. informacja o wynikach: wrzesień 2021 – strona www.
c. oficjalne wręczenie nagród wraz z warsztatami plastycznymi i - wrzesień 2021 – strona
www, zaproszenia
20. Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
21. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
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