REGULAMIN KONKURSU
„Kartka Wielkanocna z budzącą się przyrodą”

I.

ORGANIZATOR:
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

II.

CELE KONKURSU:
1. Zwiększenie świadomości ekologicznej.
2. Zwiększenie zdolności manualnych.
3. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
4. Wyrabianie poczucia estetyki i piękna.
5. Wzmaganie wrażliwości na piękno przyrody.

III.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gmin, położonych na
terenie parków krajobrazowych administrowanych przez ZKPK w Krośnie.
Uczestnicy konkursu ręcznie wykonają kartkę świąteczną z okazji Świąt
Wielkanocnych.

Kartki konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Kategoria I – klasy I - III.
2. Kategoria II – klasy IV – V.

IV.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
1. Własnoręczna kartka świąteczna:
- ma zawierać obowiązkowy motyw przyrody,
- nie może przekraczać formatu A5,
- wykonana powinna być na tekturze lub szarym, sztywnym papierze
- składana,
-powinna być ozdobiona za pomocą kredek, farbek i flamastrów,

- nie powinna zawierać materiałów sypiących się i kruszących.
2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
3. Kartki konkursowe w środku nie mogą być opisywane (nie wpisujemy życzeń
świątecznych).
4. Do nadesłanych kartek należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie
RODO.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie kartek
konkursowych podczas transportu.
6. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych
wymogów.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych kartek świątecznych, zostaną rozesłane do
współpracujących z Zespołem instytucji.
8. Prace należy przesyłać do 31 marca 2022 r. na adres:
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
Ul. Trakt Węgierski 8a
38 – 450 Dukla
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

V.

NAGRODY:
Nagrodzone zostaną 3 prace w każdej kategorii oraz przyznane zostaną
wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w siedzibie organizatora.

VI.

TERMINARZ KONKURSU:


9 marzec 2022r. - rozpoczęcie konkursu



6 kwietnia 2022r. - termin nadsyłania prac do organizatora wraz
z oświadczeniem RODO (decyduje data stempla pocztowego)



8 kwietnia 2022r. – ogłoszenie wyników na stronie organizatora



11 kwietnia 2022r. – wręczenie nagród w siedzibie organizatora wraz
z warsztatami tematycznymi

