REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ Dziedzictwo Natury”
ORGANIZATOR
-Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie
PATRONAT HONOROWY
-Lubelski Kurator Oświaty
PARTNERZY
-NOWY TYDZIEŃ –Tygodnik Lokalny
-Silvanus Chelmensis -Rocznik myśliwych.
CELE
- zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką łowiectwa
- poznawanie gatunków zwierzyny łownej i chronionej
- inspirowanie do poznawania przyrody ojczystej
- kształtowanie poczucia piękna i smaku estetycznego
- wychowanie poprzez sztukę
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ( z terenu działania okręgu chełmskiego tj. z Chełma, Rejowca,
Siedliszcza i powiatu chełmskiego, z Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego, z Włodawy i powiatu
włodawskiego) w następujących grupach:
- ZERÓWKA przedszkolaki
- JEDYNKA kl. I – III
- DWÓJKA kl. IV – VI
- TRÓJKA gimnazjaliści
2. Przez komisje konkursową-jury oceniane będą tylko i wyłącznie prace rysunkowe wykonane w
formacie A 4.
3. Każda placówka, szkoła może nadesłać do 5 prac w poszczególnej grupie wiekowej.
4. Każdą pracę należy na odwrocie podpisać wg wzoru:
- grupa wiekowa
- imię i nazwisko, klasa
- adres placówki, tel.
- imię i nazwisko nauczyciela, instruktora
5. Prace prosimy nadesłać do dnia 21.05.2019 r. na adres Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie 22-100
Chełm ul. Lwowska 51/118
6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dowolnej ilości przyznania nagród i wyróżnień.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków regulaminu oraz wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i nazwy
miejscowości w której mieszkają oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Organizatora.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie również podpisanie oświadczeń uczestnika konkursu.
Informacji udziela:
Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie tel. 082/565 84 82
ZAPRASZAMY

