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ED 601-7/2017                                                                                                           Urszulin, dn. 7.03.2017 r. 

Regulamin Konkursu Plastycznego 

„Nasza Natura – Mój skarb” 

 

Działanie realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0079/16-00 

Projektu „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim 

Parku Narodowym” nr wniosku POIS.02.04.00-00-0079/16 w ramach działania 2.4 Ochrona 

przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin, 

tel. 82 5713 071, www.poleskipn.pl, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl 

2. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny. Konkurs jest rozgrywany w 

czterech kategoriach wiekowych dla następujących uczestników: 

 Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym, 

 Kategoria II - dzieci szkół podstawowych klasy I – III, 

 Kategoria III - dzieci szkół podstawowych klasy IV - VI, 

 Kategoria IV - młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 

3. Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku 

Narodowego i obszarów Natura 2000.  

4. Temat pracy: „Nasza Natura – Mój skarb” 

5. Ilość prac: Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę. Prace nadesłane na 

konkurs muszą być pracami własnymi o charakterze twórczym, nigdzie wcześniej 

niepublikowane i nie przedstawiane na innych konkursach. 

6. Format: 297 x 420 mm (A3). Prace w innym formacie i prace z wykorzystaniem 

materiałów przestrzennych (liście, szyszki, nasiona) nie zostaną dopuszczone do oceny 

jury. 

7. Technika dowolna. 

8. Termin nadsyłania prac: prace należy nadsyłać (dostarczyć) od 9 marca do 10 maja 

2017 r. Liczy się data nadania przesyłki. 

9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie wypełnionego formularza karty 

zgłoszeniowej podpisanej przez autora pracy lub prawnego opiekuna. Wzór karty 

zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest również podpisanie oświadczenia 

uczestnika konkursu. Wzór niniejszego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 

regulaminu. 

http://www.poleskipn.pl/
mailto:poleskipn@poleskipn.pl
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11. Prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, należy nadsyłać lub dostarczyć 

osobiście na adres: 

 

Poleski Park Narodowy 

ul. Lubelska 3a 

22-234 Urszulin 

 

Z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb” 

 

12. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i ogłoszenie wyników nastąpią do 19 maja 

2017r.  w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym w Urszulinie. Wkrótce po 

rozstrzygnięciu konkursu, na stronie internetowej PPN www.poleskipn.pl oraz na 

portalu społecznościowym Facebook, zostanie zamieszczona lista laureatów. 

13. Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone 

podczas uroczystego Finału Konkursu Plastycznego, który odbędzie się w Ośrodku 

Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w dniu 23 maja 2017 r. 

14. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które były publikowane i nagradzane w 

innych konkursach, nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie, 

zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie. 

15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw 
autorskich do prac plastycznych na rzecz Poleskiego Parku Narodowego. Uczestnicy 
wyrażają zgodę na przechowywanie, eksponowanie i publikowanie prac plastycznych w 
celach edukacyjnych i promocyjnych Poleskiego Parku Narodowego. 

16. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków 
regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na publikację wizerunku, 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 666, 1333 z późn. zm.)  przez 
Poleski Park Narodowy w celu informacji, promocji i realizacji Konkursu. 

17. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

18. Informacje o konkursie będą zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na stronie 

internetowej PPN www.poleskipn.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

Prosimy o śledzenie ewentualnych zmian, gdyż nie będą one przekazywane za 

pomocą poczty tradycyjnej. 

 

 

http://www.poleskipn.pl/
http://www.poleskipn.pl/

