
Regulamin konkursu plastycznego i fotograficznego 

pn. „Nasze lasy wiosną” 

 

1. Cel konkursu: 

 kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody, 

 rozwój umiejętności fotograficznych, 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej. 

 

2. Organizatorzy:  

 Wójt Gminy Świerzno 

 Rada Sołecka Sołectwa Świerzno - Będzieszewo 

 Nadleśnictwo Gryfice 

 

3. Konkurs rozpoczyna się 13.05.2019r. i trwać będzie do 27.05.2019r. 

4. Warunki uczestnictwa: 

 Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być dzieci z sołectwa Świerzno- Będzieszewo 

w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

 Konkurs fotograficzny skierowany jest do młodzieży z gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych z sołectwa Świerzno – Będzieszewo. 

 Każdy uczestnik konkursu plastycznego może zgłosić jedną pracę: 

Format pracy plastycznej  A3 lub A4, technika dowolna (ołówek, farby, collage i inne). 

 Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może wykonać jedno zdjęcie lub cykl zdjęć 

 (3-5 szt.) w formacie min. 13x18 cm, max 30x45 cm, stanowiący całość kompozycyjną 

rozwijającej się przyrody. 

 Uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: 

Imię i nazwisko oraz rok urodzenia. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z 

uczestnikiem konkursu. 

 

5. Kategorie : 

 Konkurs plastyczny: 

I kategoria 4-6 lat 

II kategoria 7-10 lat 

III kategoria 11-13 lat 

IV kategoria Open 

 

 Konkurs fotograficzny: 

I kategoria 10-16 lat 

II kategoria Open 

 

6. Nagrody : 

 Prace zostaną ocenione przez Jury, powołane przez Radę Sołecką Sołectwa Świerzno-

Będzieszewo. 

 Organizatorzy przewidują następujące nagrody: 

- w każdej kategorii wiekowej: 

I nagroda 

II nagroda 



III nagroda 

 

7. Terminarz : 

 Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć w świetlicy wiejskiej w 

Świerznie do dnia 27 maja 2019r. 

  Ocena Jury  w dniu 31 maja 2019r. 

 Wystawa prac połączona z wręczeniem nagród : 31 maja 2019r.  

miejsce:  boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Świerznie, godz. 17.00 

 

8. Postanowienia końcowe: 

Organizatorzy zastrzegają sobie  prawo do bezpłatnej reprodukcji prac konkursu w prasie, 

Internecie.  

Prace przechodzą na własność organizatorów. 

Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez 

autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. 

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba jest 

autorem/autorką załączonych zdjęć. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 

Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie „Nasze lasy wiosną” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Świerzno. 

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail iodo_swierzno@wp.pl. 

 


