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Szkoły Podstawowe (klasy 1-8), 

 

położone na terenie  Nadleśnictwa Przasnysz 
 

Nadleśnictwo Przasnysz zaprasza wszystkich uczniów szkół 
podstawowych położonych na terenie Nadleśnictwa Przasnysz 
do udziału w konkursie plastycznym:  
 

“Moje wędrówki po lesie ” 
Lasy Państwowe w 12 odsłonach 

 
Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej 
obrazującej las w wybranym miesiącu (może to być leśny krajobraz, 
praca leśnika, obrazy, które kojarzą się uczestnikowi z danym 
miesiącem, dary lasu, itp.). Praca ma obrazować jeden wybrany miesiąc 
(styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 
październik, listopad, grudzień). 
 
 
 
 
W załączeniu: 
Regulamin konkursu. 
 

Nadleśniczy  
 

                                                                    Stanisław Czarzasty  
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Regulamin konkursu plastycznego pod hasłem  

“ Moje wędrówki po lesie”   
 Lasy Państwowe w 12 odsłonach 

ogłoszonego przez Nadleśnictwo Przasnysz 

I.I .                           PRZEPISY OGÓLNE 

1.1.0rganizatorem Konkursu jest Nadleśnictwo Przasnysz  ul. Zawodzie 4   

06-300 Przasnysz.    

      Informujemy, że na czas przebudowy biura, tymczasowa siedziba znajduje  

      się pod adresem: ul. 3 Maja 11 budynek B; 06 - 300 Przasnysz  

Niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora: 
www.olsztyn.lasy.gov.pl/przasnysz  w formacie PDF. 

1.2. Konkurs adresowany jest do uczniów  szkół podstawowych z  terytorialnego 
zasięgu Organizatora. 

1.3. Celem konkursu jest ujawnienie talentów plastycznych u dzieci, 
        rozbudzenie ich wyobraźni, wrażliwości estetycznej inspirowanej    
        przyrodą i lasem, kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody i  
        pracy leśników . 
1.4. Temat: „Moje wędrówki po lesie „ - Lasy Państwowe w 12 odsłonach 
       Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej   
       obrazującej las w wybranym miesiącu (może to być leśny krajobraz, praca  
       leśnika, obrazy, które się kojarzą uczestnikowi z danym miesiącem, dary  
       lasu, itp.). Praca ma obrazować jeden wybrany miesiąc (styczeń, luty,  
       marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,  
       listopad, grudzień). 
1.5.  W każdej kategorii (miesiącu) zostanie wyłoniona 1 nagroda spośród  
        wszystkich uczestników. 
1.6 . W każdej placówce oświatowej wybrana przez dyrektora szkoły komisja  
        wybiera po 1 pracy z każdej kategorii (miesiąca) i przesyła komplet 12 prac   
        Przesłanie 12 prac tworzących komplet jest warunkiem wzięcia udziału    
        placówki w konkursie.  

        Zgłoszenia  dokonuje  placówka na zestawieniu zbiorczym (załącznik nr1)  

 1.7. W konkursie może brać udział każde dziecko. Nadesłanie prac na  

        konkurs oznacza  akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym  

        regulaminie. 

I  II PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę w formacie             
minimum A4, maksimum A3.                                                                                          
2.2. Każda praca jest pracą indywidualną.  
2.3. Uczestnicy szukają w lesie inspiracji, pomysłów. 
       Podczas spacerów lub wycieczek do lasu uczestnicy mogą zbierać  

http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/przasnysz
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       potrzebne do wykonania swojego dzieła materiały. Dopuszcza się  
       wykorzystanie innych materiałów niż te zebrane w lesie.  

 Do prac nie można zbierać roślin chronionych, niszczyć miejsc lęgowych i   
 gniazd ptaków, nie można okaleczać ani zabijać zwierząt ani drzew. 
 Znalezione materiały można łączyć klejami, splotami, zszywkami, skręcać,    
 malować, modelować itd. Prace mogą być wykonane techniką dowolną. 
 Nie dozwolone są prace przestrzenne. 

2.4. Oceniane będą takie cechy prac jak: zgodność z tematem, oryginalność,  
       pomysłowość oraz przede wszystkim estetyka wykonania. 

2.5. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs. 
2.6. Każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenia 
      Zgłoszenie  do  konkursu  wiąże  się  z  akceptacją klauzuli:  
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz 
ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.   U.   z   2018   
r.,   poz.   1000. 
Poprzez wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę na 
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi 
zmianami)." 
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
2.4. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie kartą 
informacyjną w postaci naklejki: 

- kod pracy, który został przypisany przez placówkę na karcie  
   zgłoszeniowej,  
- dokładna nazwa placówki oświatowej, 
- tytuł pracy, 
-  kategoria (miesiąc).  

2.5. Prace powinny być wykonane samodzielnie. W konkursie mogą brać udział 
jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały 
udziału w żadnym konkursie. 

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie  

       spełniających wymogów określonych w punktach: 1.2. — 1.4, 2.1. — 2.5. 

       
 
 

 
 
Prace konkursowe należy składać do p. Marzeny Budnej w terminie do 10 
listopada 2018r.        


