Załącznik nr 1.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WIOSNA BEZ PŁOMIENI”
2022 r.
1. ORGANIZATOR: Nadleśnictwo Lubsko we współpracy ze szkołami z terenu
nadleśnictwa.
2. CELE KONKURSU:
1) zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia dla środowiska przyrodniczego
oraz życia i zdrowia człowieka związane z procederem wypalania wiosną łąk i nieużytków
oraz z pożarami lasów,
2) upamiętnienie ważnego historycznego wydarzenia „40 lat po Wielkim Pożarze
Lasu” (pożar z 3-4 sierpnia 1982 r. w okolicach Zasiek, obecnie leśnictwo Marianka),
3) uświadomienie działań Lasów Państwowych w ramach ochrony lasów przed
pożarami.
3. TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH – zgodnie z celami.
4. TECHNIKA I FORMAT PRAC:
1) PRACE INDYWIDUALNE: do wyboru: plakat, rysunek, minikomiks; technika
dowolna (z wyłączeniem prac przestrzennych);
2) PRACE ZESPOŁOWE DLA KLAS 7 SP: praca przestrzenna typu makieta lub praca
w pudełku (nie większe niż 100 cm/60 cm).
5. OPIS PRAC:
Prosimy o zakodowanie prac, tak aby na pracach uczniów przysłanych do siedziby
Nadleśnictwa Lubsko nie były zapisane dane osobowe autora/autorów pracy.
Opis pracy powinien zawierać:
1) kod autora/autorów pracy (bez danych osobowych),
3) kategorię konkursową,
2) nazwę placówki oświatowej (szkoły).
Po wybraniu zwycięskich prac, Komisja konkursowa poprosi szkołę o odkodowanie pracy i
dostarczenie danych autora pracy razem ze zgodą/oświadczeniem rodziców/prawnych
opiekunów, będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu.
6. KATEGORIE WIEKOWE:
1) prace indywidualne:
I – dzieci klas I – III SP,
II – dzieci klas IV – VI SP,
III – uczniowie klas VII – VIII SP;
2) prace zespołowe wyłącznie dla klas 7 SP.
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7. TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: do 15 maja 2022 r.
8. MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC: siedziba Nadleśnictwa Lubsko, ul. E. Plater 15,
68-300 Lubsko.
9. INNE POSTANOWIENIA:
1) szkoły przeprowadzają wewnętrzny etap konkursu, w wyniku którego szkolne
komisje wybierają:
I. po trzy prace indywidualne (dowolnie: rysunek, plakat lub minikomiks) w odpowiednich
kategoriach wiekowych,
II. jedną pracę zespołową (praca przestrzenna typu makieta, praca w pudełku, in.)
reprezentującą szkołę.
2) zakodowane prace uczniów oraz informację o ilości uczestników w etapie
szkolnym ( z podziałem na kategorie), prosimy o dostarczenie/przesłanie do siedziby
Nadleśnictwa Lubsko,
3) laureaci konkursu otrzymają:
- kategoria indywidualna: dyplomy i nagrody książkowe,
- kategoria zespołowa: dyplom oraz możliwość odbycia bezpłatnej wycieczki dla całej
klasy (z wyjątkiem dojazdu i prowiantu) w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w
Jeziorach Wysokich, we wspólnie ustalonym terminie,
4) oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Nadleśniczego
Nadleśnictwa Lubsko,
5) udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą* na ekspozycję zwycięskich prac na
wystawie nadleśnictwa oraz na stronach internetowych Lasów Państwowych wraz z
podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, klasa oraz nazwa szkoła) autora pracy.
Dane osobowe będą wykorzystane także do ogłoszenia wyników konkursu na stronie
internetowej Nadleśnictwa Lubsko: http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/ oraz profilu FB
OEPL w Jeziorach Wysokich: https://www.facebook.com/oepl.jeziory.wysokie/
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Lubsko ul.
Emilii Plater 15, 68-300 Lubsko. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
organizacji, przeprowadzenia oraz promocji konkursu plastycznego „Wiosna bez płomieni”.
Pełna treść informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na
stronie internetowej http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/ oraz w siedzibie
Administratora.
10. Polecane źródła: 1) https://lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/aktualnosci//asset_publisher/X48x/content/wiosna-bez-plomie-1
2) https://lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/X48x/content/39-latpo-wielkim-pozarze-lasu
*W załączeniu: Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
plastycznego „Wiosna bez płomieni”

