Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Bolesławcu oraz Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej

,,TAJEMNICE DRZEW - OKO W OKO Z PRZYRODĄ".
Regulamin konkursu plastycznego
Drzewa są z ludźmi od samego początku. Nie tylko są producentem tlenu, źródłem drewna, owoców i liści, ale
też stanowią ważny element naszej kultury – w dawnych czasach odgrywały istotną rolę w wierzeniach
pierwotnych kultur, były i są elementem tożsamości wielu narodów oraz są natchnieniem dla poetów czy
malarzy. Drzewa potrafią też dostarczyć wielu ciekawostek, a historie z nimi w roli głównej i bite przez nie
rekordy są naprawdę interesujące.
Uczestników naszego konkursu zachęcamy do zagłębiania wiedzy na temat drzew, obserwacji ich liści, kory
oraz owoców podczas spacerów, drogi ze szkoły, wycieczki, ale również na podstawie literatury dostępnej
w księgozbiorze Oddziału dla dzieci w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu.
I.





Cele konkursu
Poznawanie gatunków drzew oraz zwrócenie uwagi na ich rolę w naszym życiu.
Rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych.
Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania roślinami
drzewiastymi.
Kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem przyrodniczym.

II. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas II- IV szkół podstawowych, mających
swoją siedzibę w Bolesławcu.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
 Na konkurs należy nadsyłać indywidualne prace plastyczne przedstawiające pejzaż na którym głównym
tematem będzie drzewo lub drzewa, posługując się literaturą dostępną w Bibliotece między innymi:
Wielki atlas drzew i krzewów, Przewodnik las, Drzewa. Encyklopedia ilustrowana, Drzewa od A do Z.
 Prace wykonane w formacie A4 lub A3 i dowolną techniką muszą być pracami własnymi, nigdzie
wcześniej nie publikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs
jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 Prace zgłoszone do konkursu nie zostaną zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów praw własności złożonych
egzemplarzy prac.
 Na odwrocie pracy należy umieścić dane autora : imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz imię
i nazwisko opiekuna.
 Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie dotyczące autorstwa pracy, zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz „ zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, na udział w
konkursie”, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace konkursowe bez wypełnionego
oświadczenia nie będą podlegały ocenie.
IV. Termin konkursu:
Szkoły przekazują maksymalnie 30 prac konkursowych w terminie od 04 kwietnia do 08 maja
2018 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Bolesławcu w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży. O rozstrzygnięciu konkursu Szkoły zostaną poinformowane pisemnie.
V. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania prac i późniejszego ich wykorzystania do celów
promocyjnych oraz zmiany regulaminu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Bolesławcu oraz Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu
,,TAJEMNICE DRZEW - OKO W OKO Z PRZYRODĄ”.

OŚWIADCZENIE

1.
Wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo dziecka ………………………………………
w konkursie plastycznym „TAJEMNICE DRZEW - OKO W OKO Z PRZYRODĄ”, organizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. K. Norwida w Bolesławcu oraz Miejskie Centrum Edukacji
Ekologicznej, a także oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu.
2.
Oświadczam(y), że praca złożona na konkurs plastyczny „TAJEMNICE DRZEW
- OKO W OKO Z PRZYRODĄ”, organizowany przez Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej Urząd
Miasta Bolesławiec, została wykonana przez nie samodzielnie
3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby Konkursu
„TAJEMNICE DRZEW - OKO W OKO Z PRZYRODĄ”, organizowanego przez Miejskie Centrum
Edukacji Ekologicznej (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
tj. Dz. U. z 2016, poz. 922).

...…...............................................................................................
Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów

