
1

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów, ul. Lipowa 175, 97-400 Bełchatów
tel.: +48 44 635-72-01, fax: +48 44 632-42-29, e-mail: belchatow@lodz.lasy.gov.pl

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów   

www.lasy.gov.pl

Bełchatów, dnia 23-12-2019

Znak spr.:  ZG.7161.38.2019

NADLEŚNICTWO BEŁCHATÓW
Przy współpracy z 
LIGĄ OCHRONY PRZYRODY

Ogłasza:

edycja 2019/2020

                                   
Celem konkursu jest rozwijanie naturalnej fascynacji uczniów światem przyrody, 

promocja aktywnego spędzania czasu oraz propagowanie wiedzy przyrodniczo- leśnej. 

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu plastycznego „Mój Las” zwanego dalej „Konkursem” jest 

Nadleśnictwo Bełchatów, zwane dalej „Organizatorem”.
2.Konkurs organizowany jest przy współpracy ze stowarzyszeniem Liga Ochrony Przyrody, 

zwanym dalej „Partnerem”.

3.Sponsorem nagród w konkursie jest Nadleśnictwo Bełchatów oraz Liga Ochrony 

Przyrody oddział w Bełchatowie.

4.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu powiatu 
bełchatowskiego, zwanych dalej „Uczestnikami” i jest organizowany w dwóch 

kategoriach: indywidualnej i grupowej. 
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5.Każda Szkoła Podstawowa może zgłosić do udziału w Konkursie 10 prac konkursowych 

w kategorii indywidualnej (po 5 na przedział klas I-IV oraz V-VIII) i 3 prace konkursowe 

w kategorii grupowej, wykonane przez swoich uczniów. W przypadku przekroczenia 

liczby zgłoszonych prac przypisanych danej szkole, o zakwalifikowaniu pracy do 

Konkursu decyduje data wpływu pracy do Organizatora. W przypadku jednoczesnego 

zgłoszenia większej niż dopuszczalna liczba prac, o zakwalifikowaniu danej pracy do 

Konkursu decyduje Komisja Konkursowa wedle własnego uznania.

6.Prace konkursowe należy zgłaszać w terminie od 23.12.2019 r. do dnia wskazanego w 

niniejszym Regulaminie w odniesieniu do danej kategorii prac.

7.Warunki, jakie muszą spełniać prace plastyczne zakwalifikowane do udziału w Konkursie 

zostały wskazane odpowiednio w pkt II. A i II. B poniżej niniejszego Regulaminu.

8.Prace, które nie spełniają wymogów konkursu określonych w pkt II i III Regulaminu nie 

będą klasyfikowane (PROSIMY O CZYTELNY PODPIS PRAC).
9.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem Konkursu. 

Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w pkt. 1,2 i 3 oznacza 

akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

10.  Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły 

do Organizatora z przyczyn od niego niezależnych.

11. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych 

skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

12. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Warunki udziału

1.Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w terminie wynikającym z niniejszego 

Regulaminu pracy konkursowej spełniającej wymagania określone w pkt III poniżej 

oraz załączenie do zgłoszenia zgody na udział w Konkursie, na przetwarzanie 
danych osobowych oraz zgody na publikację i rozpowszechnianie wizerunku, 
których wzór stanowi Załącznik nr 1. Uczestnik może wycofać w/w zgody w każdym 

momencie, poprzez przesłanie wycofania zgody na adres:

Nadleśnictwo Bełchatów
ul. Lipowa 175
97-400 Bełchatów
Z dopiskiem: Konkurs „Mój las”- wycofanie zgody.
Wzór wycofania zgody stanowi Załącznik nr 2.
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Wycofanie zgody przed wręczeniem nagród jest jednoznaczne z rezygnacją z 

uczestnictwa w konkursie.

2.Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną, która stanowi 

Załącznik nr 3.

III. Wymagania dla prac konkursowych

A.  Indywidualny konkurs plastyczny

 Każda szkoła może wytypować 10 prac indywidualnych, po 5 na każdy przedział klas I-

IV oraz V-VIII.

 Prace plastyczne w formacie A3 lub A4 (malowane, rysowane, wycinane, wyklejane lub 

wykonane inną techniką) należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Bełchatów do 
dnia 28.02.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

 Temat prac plastycznych- „Mój las”. Prace powinny przedstawiać możliwość spędzenia 

czasu wolnego w lesie (np. spacery, jazda rowerem, biegi, grzybobranie, zbieranie 

jagód, fotografowanie itd.) lub przedstawiać atrakcyjne obiekty turystyczne, edukacyjne 

z terenu Nadleśnictwa Bełchatów. 

 Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie według schematu:

-Nazwisko, imię, wiek

- szkoła, klasa

-Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego uczestnika do konkursu, tel. kontaktowy

B. Konkurs grupowy

 Każda szkoła może wytypować maksymalnie 3 drużyny 5 osobowe (osoby wchodzące w 

skład drużyny należą do tej samej klasy).

 Drużyna nadaje sobie pseudonim związany z lasem.

 Drużyna tworzy plakat z hasłem „Zapraszamy do lasu” w formacie A0.  

 Plakat powinien przedstawiać możliwości spędzania czasu wolnego w lesie i być 

zaproszeniem do skorzystania z takiej formy aktywności. 

 Plakaty powinny być na odwrocie opisane według schematu:

-Leśny pseudonim drużyny

-Klasa

-Nazwa szkoły

-Imię i nazwisko opiekuna drużyny, tel. kontaktowy
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 Plakaty należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Bełchatów do dnia 31.03.2020 r. 
(decyduje data stempla pocztowego)

 Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie powołanym przez 

Organizatora Konkursu i Partnera. Podczas oceny będą brane pod uwagę: oryginalne i 

pomysłowe uchwycenie tematu, estetyka, przekaz plakatu, strona artystyczna pracy.

 Pięć grup, które stworzą najwyżej ocenione plakaty, weźmie udział w Teście wiedzy 

leśnej i zadań praktycznych, przeprowadzonym podczas finału Konkursu.

IV. Finał konkursu

1.Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą prac nagrodzonych i wręczeniem nagród 

odbędzie się połowie czerwca 2020 r. 
2.Do 15 maja 2020 r. Komisja Konkursowa wytypuje 5 drużyn, które stworzyły najwyżej 

ocenione plakaty i które podczas finału konkursu wezmą udział w Teście z wiedzy 

leśnej i zadań praktycznych. Poziom testu oraz zadań praktycznych zostanie 

zróżnicowany (klasy I-III, klasy IV-VIII). końcowym wyniku będzie decydować łączna 

liczba punktów, które drużyny zdobywają za jak najszybsze udzielenie poprawnej 

odpowiedzi lub wykonanie zadania. Przy równej ilości punktów Komisja Konkursowa 

zadecyduje o ostatecznych wynikach. 

3.Laureaci konkursu, w tym drużyny zakwalifikowane do Testu wiedzy leśnej i zadań 

praktycznych, zostaną powiadomieni o dokładnym terminie i miejscu finału konkursu.

4.Nagrody w poszczególnych kategoriach konkursu to:

1) Indywidualny konkurs plastyczny w każdej szkole: dla Uczestników, których 

prace zajęły I, II,  i III miejsce przewidziane są nagrody książkowe, lub gry 

edukacyjne o tematyce leśnej.

2) Konkurs drużynowy: dla drużyn, których prace zajęły I, II i III miejsce oraz dla 

osób, których prace otrzymały wyróżnienie przewidziane są nagrody książkowe 

i rzeczowe.

3) Test wiedzy leśnej i zadań praktycznych: wycieczka przyrodnicza dla całej 

klasy.

5.Obecność uczestników wraz z opiekunem podczas rozdania nagród jest obowiązkowa. 

W przeciwnym wypadku odbiór nagrody następuje we własnym zakresie, po 

wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż przedstawiony w 

Regulaminie.
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V. Prawa autorskie
1. Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora i Partnera do korzystania ze 

zgłoszonej pracy konkursowej (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w 

dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych 

mediach Organizatora i Partnera, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących 

w szczególności:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie 

w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i 

zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, 

niezależne od standardu, systemu lub formatu,

2) wprowadzenie do pamięci komputera,

3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 

nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym 

powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie, a także innego ich używania zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu,

4) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, 

elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie 

wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych 

i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,

5) nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach 

masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,

6) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub 

bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję 

przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, 

w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,

7) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne 

odtwarzanie prac i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne 

przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek 

miejscach;

8) dokonywanie opracowań, wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na 

wykorzystywanie opracowań.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych 

zgodnie z niniejszym Regulaminem.
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3. Uczestnicy wyrażają na korzystanie z prac, w tym w szczególności jego publiczne 

udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i 

komunikacją Organizatora i Partnera.

4. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac 

zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania prac.

5. Upoważnienia opisane w ust. 1-3 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i 

terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.

VI. Postanowienia końcowe

1.Prace złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

2.Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestników, że 

przysługują im nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i 

że ponoszą oni wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

3.Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

Patryk Augustowski- Nadleśnictwo Bełchatów- 44 635 80 36, 513 752 331 (7.00-15.00 

w dni robocze) 

          

zatwierdzam

mgr inż. Jarosław Zając
Nadleśniczy

Nadleśnictwa Bełchatów

/podpisano elektronicznie/

 

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – wzór zgody dla osoby niepełnoletniej
2. Załącznik nr 2 – wzór wycofania zgody
3. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna
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