XV Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów
18 września 2021
REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO „GRZYBY MAŁE I DUŻE ZNAJDZIESZ W NATURZE”

Celem konkursu jest ukazanie przez aktywność plastyczną różnorodności biologicznej w królestwie
Grzybów. Zróżnicowanie wielkości, kształtów, barw i miejsc występowania grzybów.
Konkurs zakłada, że Uczestnik może czerpać wiedzę o grzybach z udostępnionej bazy internetowej
(FB Nadleśnictwo Warcino) lub osobistych obserwacji przyrodniczych grzybów w terenie. Ta
inspiracja powinna zachęcić do wykonania grzybowych prac dowolną techniką z wykorzystaniem
indywidualnych umiejętności, uzdolnień czy predyspozycji Uczestnika.
1. Konkurs organizowany jest przez NADLEŚNICTWO WARCINO i BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W KĘPICACH.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna
zgłaszając jedną pracę w danej kategorii wiekowej.

4. Prace oceniane i prezentowane będą w 5 kategoriach wiekowych:
KATEGORIA A – dzieci przedszkolne
KARTEGORIA B - szkoła podstawowa – klasy 0-1
KATEGORIA C – szkoła podstawowa – klasy 2-3
KATEGORIA D – szkoła podstawowa – klasy 4-5
KATEGORIA E - szkoła podstawowa – klasy 6 – 8

5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką
( rysunek, malarstwo, rzeźba, robótka ręczna na drutach, czy szydełku, wyszywanka etc. ).
Maksymalny rozmiar prac plastycznych wynosi 297 mm x 420 mm (format A3). Pracę w
większym formacie, ze względów technicznych, nie będą brane pod uwagę w ocenie. Prace
odbiegające od tematyki konkursu nie będą prezentowane. Do konkursu nie będą
przyjmowane prace zespołowe ( dwóch i więcej autorów).

6. Prace należy dostarczyć do organizatora na adres:
NADLEŚNICTWO WARCINO; ul. Generała Władysława Sikorskiego 11 A; 77 – 230 Kępice
Z dopiskiem „GRZYBY MAŁE I DUŻE ZNAJDZIESZ W NATURZE”
Na odwrocie każdej pracy należy podać: Imię Nazwisko uczestnika, Symbol kategorii
( A, B, C, D,E ) oraz nazwa i numer kontaktowy placówki ( przedszkola lub szkoły).
7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduję powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
którą powołuje Organizator.

8. Komisja Konkursowa oceniając pracę dzieci, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- Zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu
- Oryginalność ujęcia tematu
- Estetykę wykonania prac
- Pomysłowość

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 września 2021r. podczas XV Otwartych Mistrzostw w
Zbieraniu Grzybów w Korzybiu.
10. Prace należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Warcino do dnia 16 września 2021r.
11. Przewidziane zostaną atrakcyjne nagrody, przyznane w pięciu kategoriach wiekowych.
12. Prace pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z
przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji
konkursu.
13. Nadesłanie prac konkursowych równoznacznie jest z akceptacją regulaminu.
14. Wystawa pokonkursowych prac odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Warcino w Kępicach
oraz Ośrodku Edukacji Leśnej „Niezapominajka” w Warcinie.
15. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu plastycznego zostaną umieszczone na
stronie www.warcino.szczecinek.lasy.gov.pl

