XII EDYCJIA KONKURSU LITERACKIEGO
NADLEŚNICTWA STRZEBIELINO Z SIEDZIBĄ W LUZINIE

„Las słowem pisany”
Tegoroczna edycja pod tytułem:
„Las miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu”

I. CELE KONKURSU
1. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec lasu jako dobra
narodowego.
2. Rozwijanie wyobraźni i zdolności literackich.
3. Zachęcenie uczniów do kreatywnego spędzania czasu.
4. Zafascynowanie młodzieży: pięknem, potęgą
i różnorodnością otaczającej ich przyrody.
5. Zapoznanie z pracą leśnika

II. KATEGORIE RODZAJOWE KONKURSU
1. Proza
2. Poezja

III. KATEGORIE WIEKOWE
1. Szkoła Podstawowa kl. I - III
2. Szkoła Podstawowa kl. IV - VI
3. Szkoła Podstawowa kl. VII - VIII

IV. WARUNKI UDZIAŁU
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się w zasięgu
administracyjnym Nadleśnictwa Strzebielino.
2. Każda kategoria będzie oceniana oddzielnie.
3. Prace w wersji elektronicznej w postaci załącznika należy
przesłać pod adres strzebielino@gdansk.lasy.gov.pl
w temacie maila podając „konkurs literacki”
4. W nazwie załącznika należy wpisać kategorię wiekową,
nazwę szkoły, kategorię rodzajową (proza lub poezja) oraz
imię i nazwisko autora.
5. W nagłówku każdej pracy wpisujemy dane osobowe autora:
imię, nazwisko, klasa; imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego; adres szkoły i telefon.
6. Nadesłane prace powinny zawierać:
- w kategorii proza – 1 tekst w dowolnej formie literackiej
- w kategorii poezja – 1 wiersz
7. Ostateczny termin przesłania prac mija 22 października 2021
roku o godzinie 14:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie listopada 2021
roku. Informacja o ogłoszeniu wyniku konkursu będzie
przesłana do szkół uczestniczących w konkursie.
8. Przesłanie pracy stanowi zgłoszenie w konkursie. W
konkursie pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia
kompletne, zgodne z zadaniem konkursowym, niezawierające
treści niezgodnych z prawem, i spełniające wszystkie warunki
określone niniejszym regulaminem.
9. Podanie przez uczestnika konkursu wymaganych danych
osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w

konkursie. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
10. Wraz z pracami, o których mowa w niniejszym
regulaminie należy przekazać podpisane oświadczenie/zgodę
rodziców bądź opiekunów prawnych każdego z uczestników
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu. (Można przesłać skan podpisanej zgody)
11. Oceny prac dokona jury powołane przez nadleśnictwo,
12. Przewiduje się nagrody dla miejsc I – III oraz wyróżnienia,
w każdej z kategorii niezależnie,
13. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nadsyłając prace na konkurs autor wyraża zgodę na jej
późniejsze upowszechnienie przez nadleśnictwo na jego
stronie internetowej.
2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością
organizatora.
3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do wykorzystania
powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania
honorarium.
4. Laureaci i wyróżnieni zostaną zaproszeni na uroczyste
rozdanie nagród.
5. Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Pani
Lilianna Koszutowska tel. 58 678 20 78 wew. 105

Luzino, 01.09.2021 r.

