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RREEGGUULLAAMMIINN 

II eeddyyccjjii JJeessiieennnneeggoo KKoonnkkuurrssuu LLiitteerraacckkiieeggoo „DRZEWO W 
KRAJOBRAZIE” 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Jesienny konkurs literacki pn. „Drzewo w krajobrazie”, zwany dalej „Konkursem”, 

organizowany jest z okazji Dnia Krajobrazu, który obchodzony jest 20 października.            

W tym roku głównym tematem obchodów jest drzewo w krajobrazie. Wśród wielu 

krajobrazów komponentem o szczególnej roli są drzewa. Skupione w grupach lub 

rosnące pojedynczo okazy często decydują o obliczu i charakterze krajobrazu. Drzewa 

pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcję: począwszy od soliterów, które 

dominują w przestrzeni, przez grupy lub szpalery drzew wyznaczające granicę 

kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub 

krajobrazów. 
 

2. Organizatorem konkursu jest: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych                       

w Krośnie, Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla. 

 
 

II. ZASADY OGÓLNE 
 

1. Konkurs obejmuje 2 kategorie: I kategoria- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,               
II kategoria: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych. 

2. W konkursie mogą brać udział osoby z I i II kategorii wiekowej. 

3. Konkurs skierowany jest dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gmin położonych 
na obszarach parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Karpackich 
Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

4. Do udziału w konkursie można zgłaszać prace literackie, niezależnie od rodzaju                         
i gatunku (np. wiersz, opowiadanie, fraszka, sonet). 

5. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie dotychczas niepublikowane prace, które 

nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

6. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika Konkursu, 

że jest ich autorem oraz że przysługują mu do nich wszelkie autorskie prawa osobiste   

i majątkowe, jak również, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich. 

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i zapewniają Organizatorowi Konkursu 

nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z przesłanych na Konkurs 

prac, w tym do ich prezentowania i wykorzystywania w publikacjach w wersji 

elektronicznej i drukowanej. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac   podczas 

ich wysyłki. 

9. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

10. Organizator zastrzega, że prace przysłane na Konkurs nie będą zwracane osobom 
zgłaszającym. 
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III. TERMIN NADSYŁANIA PRAC, OCENY WYNIKÓW, ROZSTRZYGNIĘCIA 
 

1. Prace należy umieścić w kopercie z dopiskiem: „Jesienny konkurs literacki 2020” oraz 

nadesłać pocztą na adres: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 

Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla. 

2. Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Do pracy 

konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia (do pobrania 

na stronie ZKPK w Krośnie). 

3. Termin nadsyłania prac: 13 października 2020 r. – 30 października 2020 r. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 6 listopada 2020 r. 

5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Karpackich 

Parków Krajobrazowych w Krośnie: www.parkikrosno.pl.  
 

IV. NAGRODY 
 

1. Komisja przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych.   

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

3. Sposób dostarczenia nagród dostosowany będzie do możliwości ich odbioru przez 

laureatów Konkursu. 

http://www.parkikrosno.pl/

