XXIV Konkurs literacko-plastyczny „Dzień Ziemi w SPN”
pod ogólnopolskim hasłem „Ochrona gatunków zagrożonych”

Organizator
Słowiński Park Narodowy , ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino 
Tel/fax 59 8117204 e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl
Uczestnicy
Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
Zasięg
Gminy: Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka, Wicko
Temat 
pracy
Konkurs nawiązuje do tegorocznego hasła Światowego Dnia Ziemi – „Ochrona gatunków zagrożonych”.
Temat pracy brzmi: „Człowiek - gatunek zagrożony czy zagrażający?”
Celem jest popularyzowanie wiedzy i właściwych zachowań sprzyjających ochronie gatunków zagrożonych
Przedmiot pracy konkursowej
Praca konkursowa literacka w postaci rozprawki lub wywiadu z przedstawicielem lokalnych władz (sołtys, radny, wójt, nauczyciel, leśniczy, pracownik SPN, pracownik Urzędu Morskiego)
Prace powinny być wykonane przez pojedyncze osoby oraz opisane na odwrocie: imię, nazwisko, wiek autora, szkoła podstawowa. Prace niepodpisane nie biorą udziału w konkursie

Zgłoszenie
udziału
w Konkursie
Udziału w Konkursie jest dobrowolny.
Niezbędnym wymogiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w formularzach zgłoszeniowych.  Prace konkursowe wraz z załącznikami (zał. nr 1, zał. nr 2) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: organizatora w terminie do dnia 6 maja 2019 r.(poniedziałek) do godz. 15.00 Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę podczas oceny jury.
Każdy rodzic/ opiekun prawny wyrażając zgodę na udział osoby małoletniej w Konkursie  (zał. nr 2) wyraża zgodę , aby imię, nazwisko, nazwa placówki, do której uczęszcza osoba małoletnia zostały umieszczone na stronie Organizatora i/lub zostały wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

Jury
czteroosobowe Jury Konkursu wyłoni najciekawsze prace. 
Wyniki  konkursu i nagrody
Ogłoszenie wyników konkursu i powiadomienie autorów zwycięskich  prac nastąpi do dnia 10 maja ( piątek)
Jury zastrzega sobie sposób przyznawania nagród
Uwagi
Organizator nie pokrywa kosztów dostarczenia (nadesłania) prac na Konkurs. 
Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora 
Każdy rodzic/opiekun prawny zgłaszając do niniejszego Konkursu pracę plastyczną osoby małoletniej wyraża zgodę na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz publikowanie imienia, nazwiska, nazwy placówki oświatowej oraz kategorii wiekowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na stronie  internetowej Organizatora, także na ich wykorzystywanie w ramach realizowanego przez Organizatora programu edukacyjnego, w tym  w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.
Kontakt
Dział edukacji; tel. 59 8489133




