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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla dzieci i młodzieży gmin pienińskich 

pt. „Natura w mozaice” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Pieniński Park Narodowy z siedzibą w Krościenku nad 

Dunajcem, ul. Jagiellońska 107B, 34-450, tel. (18)262-56-01, 262-56-02, e-mail: 

biuro@pieninypn.pl. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji Projektu „Natura w mozaice - ochrona 

gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny” współfinansowanego przez instrument 

finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

3. Temat prac konkursowych: „Natura w mozaice” 

4. Cel konkursu: szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Pienińskim Parku Narodowym, 

przyrodzie i sposobach jej ochrony oraz o programie Natura 2000. 

5. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z 4 gmin pienińskich: Szczawnica, 

Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn i Łapsze Niżne. 

6. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe: 

I.  Szkoła podstawowa (klasy 1 – 3) 

II.  Szkoła podstawowa (klasy 4 – 6) 

III.  Gimnazjum 

IV.  Szkoła ponadgimnazjalna  

7. Termin składania prac upływa 29.02.2016 r.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

8. Nieoprawione prace na papierze w formacie A3 (297 mm x 420 mm) mogą być wykonane 

następującymi technikami: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż (collage) z materiałów 

suchych (bez użycia plasteliny, świeżych roślin itp.). Temat prac musi nawiązywać do 

przyrody Pienińskiego Parku Narodowego i jej ochrony, pokazywać jej bogactwo  

i różnorodność lub popularyzować ideę sieci Natura 2000 w Pieninach.  

9. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć jedną, nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę 

plastyczną własnego autorstwa. 

10. Praca konkursowa ma być podpisana z tyłu tylko „godłem” – nazwą umożliwiającą 

identyfikację autora po dokonaniu oceny prac i złożona w sekretariacie szkoły, do której 

uczęszcza autor wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa w Konkursie, podpisaną przez 

opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika zawierającą: 

 Godło (nazwa – „nick” umożliwiający identyfikację autora po dokonaniu oceny prac, 

np. Listek25”, „Zuza3274” itp.) 

 Imię i nazwisko autora 

 Tytuł pracy 

 Wiek (rok urodzenia) 

 Nazwa i adres szkoły, klasa 

Wypełniona i podpisana deklaracja musi być zamieszczona w zamkniętej kopercie, 

oznaczonej tylko „godłem” uczestnika. 
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Wzór deklaracji uczestnictwa stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

11. Zebrane prace wraz z zamkniętymi w kopertach deklaracjami będą odebrane przez 

Organizatora Konkursu w siedzibie szkoły w terminie uzgodnionym z Dyrekcją szkoły. 

12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

 

WYNIK KONKURSU I NAGRODY 

14. Jury Konkursu, które oceniać będzie prace złożone przez uczestników, składa się  

z następujących osób: 

 członek rady naukowej PPN, 

 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Artystów Pienińskich,  

 3 przedstawicieli Pienińskiego Parku Narodowego, 

Przy ocenie prac konkursowych członkowie komisji wezmą pod uwagę zgodność z tematyką 

konkursu i trafność jej przedstawienia oraz walory estetyczne pracy. 

15. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe: 

 I miejsce - nagroda o wartości ok. 600 zł 

 II miejsce – nagroda o wartości ok. 500 zł 

 III nagroda – nagroda o wartości ok. 300 zł 

Dodatkowo przyznane zostaną trzy wyróżnienia – nagroda o wartości ok. 100 zł 

16. W przypadku niskiego poziomu artystycznego prac, Organizator zastrzega sobie prawo 

nieprzyznania nagród w danej kategorii wiekowej. Decyzja Jury jest ostateczna. Nagrody 

rzeczowe i wyróżnienia nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

17. Prace będą oceniane z udostępnieniem członkom Jury jedynie „godeł” uczestników. 

Oficjalne otwarcie kopert z deklaracjami i podanie nazwisk uczestników, którzy zdobyli 

nagrody i wyróżnienia, nastąpi w drugim dniu obrad Jury w siedzibie PPN, w obecności 

zaproszonych odpowiednio wcześniej nauczycieli – opiekunów.   

18. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie do 15 kwietnia 2016 r. na stronie 

internetowej PPN oraz wysłane do wszystkich szkół, w których uczą się autorzy prac 

konkursowych.  

19. Uroczyste zakończenie Konkursu, w tym oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie 

nagród, oraz otwarcie czasowej wystawy wybranych prac nastąpi 2 czerwca 2016 r.  

w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku n.D ul. Jagiellońska 107 B. 

20. Każdy z uczestników, którego praca zostanie zakwalifikowana na wystawę, dostanie 

drobny upominek. 

21. Złożone prace konkursowe nie będą zwracane. Zostaną zaprezentowane w formie wystaw 

czasowych w Dyrekcji PPN oraz w pawilonie wystawowym PPN w Szczawnicy. 

Fotografie zwycięskich prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej PPN.   

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

22. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.pieninypn.pl,  

w siedzibie PPN oraz w szkołach na terenie gmin pienińskich, współpracujących z PPN w 

ramach działań edukacyjnych. 
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23. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Dyrekcji PPN, 

pawilonie wystawowym PPN w Szczawnicy i innych określonych przez Organizatora 

miejscach. 

24. Autorzy (opiekunowie prawni w imieniu niepełnoletnich autorów) zgadzają się na 

wykorzystanie prac w następujący sposób: 

 utrwalanie oraz powielanie prac techniką cyfrową i drukarską w nieograniczonej 

liczbie egzemplarzy, 

 rozpowszechnianie prac poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także 

publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

25. Autorzy (opiekunowie prawni w imieniu niepełnoletnich autorów) zobowiązują się do 

podpisania oświadczenia o: 

 nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich do zgłoszonych do Konkursu prac, na 

rzecz Organizatora wraz z udzieleniem zgody na ich wykorzystanie w sposób 

określony w punkcie 23, 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych autora na potrzeby Konkursu. 

26. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

27. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 

w niniejszym regulaminie. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. 

 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

29. Osoby do kontaktu: 

 Agnieszka Trzaska – Asystent Koordynatora Projektu LIFE+, 

 tel. (18)262-56-02 w. 35, e-mail: atrzaska@pieninypn.pl,  

 Marek Majerczak – Dział Edukacji PPN,  

tel. (18)262-56-02 w. 28, e-mail: mmajerczak@pieninypn.pl. 
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