
Spółka dla Zagospodarowania 

Wspólnoty Leśno-Gruntowej 

w Siewierzu ogłasza 

I Konkurs Plastyczny 

dla Dzieci i Młodzieży 
 

„Las Pędzlem Malowany”  

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty 

Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Adres: 42-470 Siewierz, ul. Bema 2a, 

telefon: 326741859, 510182991. 

 

2. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest popularyzacja piękna lasu, jego walorów 

przyrodniczych oraz rozbudzanie i rozwijanie wśród uczestników postaw 

proekologicznych. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs ma charakter lokalny i adresowany jest do dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Siewierz, sklasyfikowanych w trzech kategoriach 

wiekowych: 

 kategoria I – klasy I-III szkoły podstawowej; 

 kategoria II – klasy IV-VI szkoły podstawowej; 

 kategoria III – klasy I-III gimnazjum. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 uczestnikowi konkursu przysługuje prawo zgłoszenia jednej pracy 

wykonanej dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną. Praca 

plastyczna powinna być wykonana w formacie A3; 

 nie podlegają ocenie prace przestrzenne; 

 tematem konkursu jest dowolne zagadnienie związane z lasem (np. 

wygląd i walory, fauna, znaczenie dla człowieka); 



 praca powinna być samodzielna i wykonana tylko przez uczestnika 

konkursu; 

 dopuszczone do oceny będą prace wykonane wyłącznie po dacie 

ogłoszenia konkursu; 

 prace należy opatrzyć na odwrocie następującymi danymi: imię 

i nazwisko autora, wiek/klasa/szkoła,  telefon kontaktowy/adres email, 

ewentualnie tytułem. 

 

5. Miejsce, termin i warunki składania prac: 

 prace plastyczne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 

20 października 2014 r. włącznie: 

 osobiście w siedzibie Organizatora konkursu, w Siewierzu ul. 

Bema 2a, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 18:00 

20 października 2014 r.; 

 wysyłając na adres 42-470 Siewierz, ul. Bema 2 a. O zachowaniu 

terminu decyduje data stempla pocztowego na kopercie; 

 prace wykonywane i  wysyłane będą na koszt uczestnika konkursu; 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac 

powstałe w czasie przesyłki; 

 prace dostarczone na konkurs wraz z przysługującymi do nich 

prawami autorskimi, przechodzą nieodpłatnie na własność 

organizatora i nie podlegają zwrotowi. Najlepsze prace zostanę 

przedstawione na wystawie pokonkursowej oraz na stronie 

internetowej Organizatora, z oznaczeniem imienia i nazwiska autora. 

Możliwa jest także ich prezentacja na innych polach eksploatacji.  

 

6. Ocena prac: 

 prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej 

w Siewierzu; 

 w trakcie oceny prac pod uwagę będą brane przede wszystkim: 

 zgodność pracy z tematyką konkursu; 

 walory artystyczne; 

 staranność, estetyka i samodzielność wykonania pracy. 

 autorzy nagrodzonych prac otrzymają od Organizatora pamiątkowe 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe; 

 werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od 

niego odwołanie ; 

 o wynikach konkursu oraz dacie  wręczenia nagród autorzy zostaną 

powiadomieni  drogą telefoniczną bądź e- mailową. 

 



Postanowienia końcowe: 

 dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie 

dla celów związanych z  przeprowadzeniem konkursu, z zachowaniem 

zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych; 

 w sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie rozstrzyga 

Organizator Konkursu; 

 zgłoszenie pracy na konkurs oznacza akceptacje zasad i postanowień 

ujętych w niniejszym Regulaminie; 

 osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu w imieniu Spółki dla 

Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu jest 

przewodniczący Zarządu Spółki: Janusz Nawrot; 

 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 

http://www.wspolnotagruntowa-siewierz.pl/ 

 


