Regulamin konkursu
pn. „POZNAJEMY POLSKIE SOWY”
1.
2.
3.

4.
5.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
pn. „POZNAJEMY POLSKIE SOWY” (dalej: Konkurs).
Organizatorem Konkursu jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących
obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na
zielonym!”, który finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ze środków własnych Województwa KujawskoPomorskiego.
Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat sów występujących w
Polsce oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
Warunki uczestnictwa:
a. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie ze szkół podstawowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego, gmin sąsiednich województw, które
znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa kujawskopomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie,
b. Uczestnicy przygotowują prace na temat gatunków sów występujących na terenie
Polski,
c. Prace mogą zostać wykonane indywidualnie lub zbiorowo,
d. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej formie plastycznej (plakat,
album, makieta, lapbook, i inne),
e. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową,
f. Do każdej pracy dołączone zostać muszą wypełnione załączniki do Regulaminu:
Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (zał. nr 1), Karta zgłoszenia chęci
uczestnictwa w wycieczce jednodniowej (zał. nr 2), Oświadczenie opiekuna
prawnego Uczestnika (zał. nr 3), Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał.
nr 4) oraz Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka (zał. nr
5).
g. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane,
h. Przy ocenie prac konkursowych komisja będzie brać pod uwagę:
• Zgodność prac z celami konkursu,
• Poprawność merytoryczną w zakresie właściwego stosowania
terminologii i wiedzy przyrodniczej,
• Estetykę wykonania,
• Oryginalność i pomysłowość.
i. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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Termin Konkursu
a. Konkurs trwa od 22 stycznia 2020r. do 21 lutego 2020r.
b. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do 28 lutego 2020r.
c. Wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej i na profilu
Facebook Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz na profilu
Facebook projektu „Lubię tu być… na zielonym!”
Prace konkursowe wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć
osobiście do 21 lutego 2020r. (decyduje data wpływu) na adres:
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11,
87-820 Kowal
z dopiskiem: „Konkurs POZNAJEMY POLSKIE SOWY”
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Nagrody
a. Nagrodą główną w Konkursie jest całodniowa wycieczka edukacyjna dla grupy
40 osób ze szkoły zwycięzcy (uczniowie wraz z opiekunami) do GostynińskoWłocławskiego Parku Krajobrazowego,
b. Ponadto laureatom przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz certyfikaty
uczestnictwa w Konkursie.
Postanowienia końcowe
a. Organizator nie zwraca materiałów nadesłanych na konkurs,
b. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu,
c. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
d. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Osoba do kontaktu:
Patrycja Modrzejewska, p.modrzejewska@kujawsko-pomorskie.pl, tel: 728 989 858

