
XIV Regionalny Konkurs  
Plastyczno- Ekologiczny 2018 pt. 

 „Leśnik gospodarzem lasu” 
1. Cele konkursu 

- rozpowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy o pracy leśnika, 

- zrozumienie wpływu człowieka na ochronę przyrody i bioróżnorodności, 

- rozbudzanie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka, 

- pogłębienie wiedzy przyrodniczej, 

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, 

- nawiązanie oraz rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy placówkami oświaty i kultury naszego regionu. 

Zachęcamy do dowolnej interpretacji tematu. Przy czym wymogiem kwalifikującym pracę do oceny nie będzie to, czy widnieje na niej 

postać leśnika. 

2. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Nadleśnictwo Rudka 

3. Uczestnicy, zasady konkursu 

- do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów przedszkoli, „zerówek”, szkół podstawowych, gimnazjów, 

szkół średnich oraz dorosłych (dokładne granice administracyjne zamieszkania uczestników nie zostały określone) 

- kategorie konkursowe, w których oceniane będą prace plastyczne: 

1- kluby przedszkolaka, przedszkola, zerówki;   2- szkoła podstawowa kl. I- III;   3 – szkoła podstawowa kl. IV-VI;   

4 – kl. VII-VIII SP, gimnazjum;    5- szkoła średnia;   6- dorośli 

- każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę; prace zbiorowe nie będą oceniane 

- każda praca powinna posiadać na odwrocie przyklejoną metryczkę, której wzór dołączony jest do niniejszego regulaminu; konieczne 

jest wpisanie TYTUŁU pracy! 

format: praca płaska, A3; technika: użycie materiałów przeznaczonych do recyklingu, przy czym nie muszą one stanowić większości 

powierzchni pracy, zapraszamy do wykorzystania również tradycyjnych materiałów plastycznych typu farby, kredki, itd. Prosimy 

używać kleju typu vikol lub polimerowy do przytwierdzania plastiku, drewna, itp. 

- UWAGA! Nie zwracamy prac laureatom. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora.  

Wszelkie informacje: 

a) tel. 86 275 52 69 lub mail ankazimierczuk@op.pl;  pon.- pt. 9.00- 15.00, p. Ania Kazimierczuk - instruktor GOK-u 

b) tel. 85 730 58 07 lub e-mail blazej.safaryn@bialystok.lasy.gov.pl; pon.- pt. 8.00 – 15.00, p. Błażej Safaryn – specjalista SL  

w Nadleśnictwie Rudka.  

Prace proszę nadesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. (wtorek), decyduje data stempla 

pocztowego, na adres: Gminny Ośrodek Kultury  18-220 Czyżew   ul. Mazowiecka 34 

- komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia najciekawszym pracom; komisja ma też głos decydujący w sprawach regulaminu 

konkursu. 

- UWAGA! organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu; uzupełnienia regulaminu będą zamieszczane na 

bieżąco na  www.gokczyzew.pl, www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl, 

- wszystkie instytucje, z których będą uczestniczyć osoby, otrzymają od organizatorów pamiątkowe podziękowania  za udział (będą 

przesłane pocztą);  

- opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie podopiecznych do udziału w konkursie na podstawie pisemnej prośby 

dołączonej do przekazywanych GOK-owi prac konkursowych (będą przesłane pocztą) 

- instytucje mogą odzyskać przekazane prace [poza nagrodzonymi] do końca maja br.- ale wyłącznie te, które przy przesyłce dołączyły 

pisemną prośbę o oddanie prac. 

- na scenie w dniu rozstrzygnięcia zostaną wręczone „podziękowania” tylko opiekunom laureatów konkursu 

Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z wszelkimi działaniami dotyczącymi konkursu. 

Przekazanie pracy na konkurs oznacza akceptację całego regulaminu konkursu. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. Prawa autorskie 

przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorarium. 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014r. poz. 1182). 

UWAGA! Lista laureatów oraz dokładna data i godzina uroczystego podsumowania zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.gokczyzew.pl, www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl, dlatego też prosimy o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się w 

Internecie na stronach GOK-u w Czyżewie i Nadleśnictwa Rudka. Opiekunowie laureatów zobowiązują się do telefonicznego 

potwierdzenia uczestnictwa podopiecznych w rozstrzygnięciu konkursu do dnia 16.04 (poniedziałek) pod tel. 86-2755-269  p. Ania 

Kazimierczuk. 

 
 

mailto:ankazimierczuk@op.pl


 
METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ – GOK Czyżew 2018 

 
 

TYTUŁ PRACY: …………………………………………………………………….………….….. 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………..………..…… 

Placówka delegująca ……………………………………………………..……….………… 

Telefon do placówki delegującej ……………………………………...……………… 

Klasa ……………………………………………………………………….…..…….……………… 

Imię i nazwisko opiekuna…………………………….……………….……………………. 

Telefon kontaktowy opiekuna……………………………….……..…….…………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ moich do celów związanych z wszelkimi działaniami dotyczącymi konkursu. 
Przekazanie pracy na konkurs oznacza akceptację całego regulaminu konkursu. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. Prawa autorskie 
przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorarium. 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014r. poz. 1182). 

 
 
                                    ……………………………………………………..……………………………………………………….………………….………… 

data, miejscowość oraz czytelny podpis rodzica/ dorosłego uczestnika 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
Czytelny podpis opiekuna                                                      pieczątka placówki delegującej 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ – GOK Czyżew 2018 

 
 

TYTUŁ PRACY: …………………………………………………………………….………….….. 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………..………..…… 

Placówka delegująca ……………………………………………………..……….………… 

Telefon do placówki delegującej ……………………………………...……………… 

Klasa ……………………………………………………………………….…..…….……………… 

Imię i nazwisko opiekuna…………………………….……………….……………………. 

Telefon kontaktowy opiekuna……………………………….……..…….…………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ moich do celów związanych z wszelkimi działaniami dotyczącymi konkursu. 
Przekazanie pracy na konkurs oznacza akceptację całego regulaminu konkursu. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. Prawa autorskie 
przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorarium. 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014r. poz. 1182). 

 
 
                                    ……………………………………………………..……………………………………………………….………………….………… 

data, miejscowość oraz czytelny podpis rodzica/ dorosłego uczestnika 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
Czytelny podpis opiekuna                                                      pieczątka placówki delegującej 


