Regulamin konkursu plastycznego
„Kamienne malowidła”
I.

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie (zwany dalej
Organizatorem), w ramach obchodów Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół specjalnych z
obszaru województwa Śląskiego.
3. Celem konkursu jest:
 rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i dostrzegania jej piękna;
 rozwijanie zainteresowania przyrodą;
 budowanie oraz rozwijanie postaw proekologicznych;
 wsparcie rozwoju umiejętności manualnych i wyobraźni
II. Warunki nadsyłania prac, wymagania:
1. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych.
2. Każda z uczestniczących w konkursie osób może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową.
3. Praca powinna być związana z tematyką przyrodniczą, mile widziane motywy
paleontologiczne.
4. Uczestnik ma za zadanie wykonanie obrazu na jednym kamieniu lub kilku kamieniach ( max.
10) składających się na jedną pracę i tworzących wspólną całość.
5. Ocenie poddane będą estetyka wykonania pracy i kreatywność. Dodatkowo punktowana
będzie poprawność przyrodnicza.
6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, wykonane własnoręcznie,
nienagradzane w innych konkursach.
7. Opisane prace należy dostarczyć do Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej (RSEE)
w Radzionkowie, w godzinach 7.00-15.00 w dni powszednie lub przesłać na adres:
Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków.
W tytule przesyłki proszę dopisać: Konkurs „Kamienne malowidła”.
8. Każda praca musi zawierać następujący opis:
 tytuł pracy,
 imię i nazwisko autora
 wiek,
 szkoła, klasa,
 telefon kontaktowy / mail opiekuna,
 zgoda prawnego opiekuna na udział w konkursie w przypadku osób niepełnoletnich.
9. Termin nadsyłania prac upływa 8 września 2016 roku (decyduje data wpływu do RSEE).
10. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.
11. Prace, które nie będą związane z tematem, nie będą prawidłowo opisane lub ulegną
uszkodzeniu podczas transportu, nie będą brane pod uwagę w ocenie.
III. Rozstrzygnięcie konkursu, postanowienia końcowe:
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Jej decyzja jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
2. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 16 września do godz. 12.00. Opiekunowie nagrodzonych
uczestników zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.
3. Oficjalnie ogłoszone wyników oraz uroczyste rozdanie nagród rzeczowych odbędzie się
18 września 2016 roku w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej podczas obchodów
Międzynarodowego Dnia Geologa, organizowanego w ramach Kampanii na rzecz
różnorodności “Różnorodność - potęga życia”, działania „Człowiek – Klimat – Środowisko”
Śląski Kalendarz Ekologiczny.

4.

W razie nieobecności na rozdaniu nagród, uczestnik będzie miał możliwość późniejszego
odbioru przyznanej nagrody w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie, po
wcześniejszym kontakcie z koordynatorem konkursu, ale nie później niż do 30.09.2016r. Nie
jest planowana inna forma przesyłania nagród do uczestników.
5. Spośród wszystkich nadesłanych prac wybrane zostaną po 3 prace, w trzech kategoriach :
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- szkoła specjalna
6. Prace konkursowe będą prezentowane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Geologa
w dniu 18 września.
7. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie
nadesłanych prac oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu
mail: ogrodradzionkow@sibg.org.pl , tel. 534 994 577 .

