REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŻUBR BRODACZ SĘDZIWY, LASÓW WŁADCA”

1. Organizator – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kobiór, Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach, ul.
Żubrów 151, 43-215 Jankowice.
2. Temat – „ŻUBR BRODACZ SĘDZIWY, LASÓW WŁADCA”
3. Celem konkursu jest rozbudzenie wrażliwości uczniów szkół podstawowych na rodzimy
świat przyrody; za pomocą artystycznej wyobraźni umiejscowienie w nim żubra –
największego ssaka lądowego w Europie, chronionego, który przed 157 laty został
sprowadzony do lasów pszczyńskich; poznanie historii żubrów pszczyńskich oraz środowiska
życia żubrów.
4. Uczestnicy – konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych miast i gmin:
Tychy, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna, Mikołów, gmin powiatu pszczyńskiego: Miedźna, Suszec,
Pawłowice, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego: Bieruń,
Bojszowy oraz gmin powiatu mikołowskiego: Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice,
które znajdują się w obszarze terytorialnym Nadleśnictwa Kobiór, organizatora konkursu.
5. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: dla uczniów klas 1-4 oraz uczniów
klas 5-8.
6. Zasady konkursu:
1. tematyka prac – historia żubrów, wizerunek żubra, zwyczaje żubrów, zachowania
żubrów.
2. warunki techniczne prac plastycznych – praca musi być wykonana indywidualnie na
arkuszu A4 (uczniowie klas 1-4) oraz arkuszach A4 lub A3 (uczniowie klas
5-8). Malarstwo, rysunek, grafika, ceramika, collage oraz techniki mieszane. Technika
wykonania: ołówek, kredka, pastel, akwarela, farby plakatowe, akrylowe, wyklejanka
(bez sypkich materiałów).
3. Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.
4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę wyłącznie drogą pocztową na adres:
43-211 Piasek, ul. Katowicka 141. Przesyłkę uczestnik może wysłać osobiście, za
pośrednictwem rodzica/opiekuna prawnego lub szkoły.
5. Zasady dotyczące oznaczenia pracy:

a. praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi
literami zawierającą dane: imię i nazwisko autora, jego wiek, klasę, imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna szkolnego, rodzica, opiekuna prawnego (załącznik nr 1);
b. do pracy należy dołączyć podpisaną treść zawartą w załączniku nr 2: „Informacja
administratora o przetwarzaniu danych osobowych” oraz w załączniku nr 3 „Zgoda
uczestników, rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie, publikacje
wizerunku, pracy konkursowej i upublicznienie danych uczestnika konkursu”;
c. brak dołączenia do pracy podpisanych załączników nr 1, 2 i 3, o których mowa pod
lit. a i b powyżej, spowoduje, że prace nie będą zakwalifikowane do oceny
w konkursie.
d. prace należy przesłać w opakowaniu zapobiegającym zniszczeniu - organizatorzy
nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
7. Termin nadsyłania prac: 03 czerwca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace nadesłane po wyżej wymienionym terminie, niezgodne z tematyką lub nie
spełniające warunków technicznych, nie będą oceniane.
8. Kryteria oceny prac - zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
samodzielność wykonania, twórcza pomysłowość i oryginalność w zakresie
przedstawienia tematu, estetyka pracy, jakość wykonania.
9. Wyznaczone przez organizatora jury wyłoni zwycięzców w obu kategoriach i przyzna
nagrody za zdobycie I, II i III miejsca. Przewidziano także wyróżnienia. Ogłoszenie
wyników konkursu nastąpi do 07 czerwca 2022 r. i zostanie podane do publicznej
wiadomości

na

stronie

internetowej

Nadleśnictwa

Kobiór:

https://kobior.katowice.lasy.gov.pl
10. Nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną zaproszone na uroczyste ogłoszenie wyników
konkursu, które odbędzie się 11 czerwca 2022 r. na terenie Ośrodka Hodowli Żubrów
i Edukacji Leśnej w Jankowicach w trakcie tegorocznych obchodów Dnia Żubra.
11. Wybrane prace zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową, która zostanie
otwarta w dniu 11 czerwca 2022 r. (Dzień Żubra 2022) na terenie Ośrodka Hodowli
Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. Nadesłanie pracy jest jednocześnie
wyrażeniem zgody na umieszczenie pracy na tej wystawie.
12. Nadesłanych prac organizator nie zwraca.
13. Uczestnik konkursu wysyłając swoją pracę akceptuje postanowienia Regulaminu oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Nadleśnictwo Kobiór danych osobowych zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. nr 2019, poz.

1781) oraz z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(RODO) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
14. Organizatorzy zastrzegają, że ze względu na zaistnienie siły wyższej, konkurs może być
odwołany. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da
się przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, pożary, powodzie,
epidemie uniemożliwiające całkowite lub częściowe wypełnienie zobowiązania
zorganizowania konkursu.
15. Szczegółowych informacji o konkursie można uzyskać pod nr. tel. Ośrodka Hodowli
Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach Nadleśnictwa Kobiór – 539-987-171.
16. Załącznikami do regulaminu składającymi się na jego integralną część są:
a. załącznik nr 1 – wzór metryki identyfikacyjnej pracy i autora;
b. załącznik nr 2 - informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych;
c. załącznik nr 3 – zgoda rodziców (prawnych opiekunów uczestników) na udział
w konkursie, publikację wizerunku, pracy konkursowej i upublicznienie danych
uczestnika konkursu.

