
XXV Konkurs literacko-plastyczny „Dzień Ziemi w SPN” 
w ramach programu  

„Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN” 
 

Organizator 
Słowiński Park Narodowy , ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino  

Tel/fax 59 8117204 e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl 

Uczestnicy Uczniowie oddziałów „0” i klas I-IV szkoły podstawowej 

Zasięg ogólnopolski 

Temat pracy 

Temat pracy brzmi: „Zwierzęta żyjące w Słowińskim Parku 

Narodowym” 

Celem pracy jest poznanie gatunków zwierząt, żyjących w Parku  

i popularyzowanie wiedzy na ich temat 

Przedmiot pracy 

konkursowej 

Praca plastyczna płaska formatu A4, wykonana wg jednego z opisów 

zamieszczonych w załączniku nr 3. Technika pracy dowolna. 

Praca powinna być indywidualna, wykonana przez jedno dziecko.  

Zgłoszenie 

udziału 

w Konkursie 

Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

Niezbędnym wymogiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym. Skan lub zdjęcie pracy konkursowej wraz z 

załącznikiem nr 1 należy dostarczyć mailowo na adres 

konkurs.dzienziemi@slowinskipn.pl w terminie do dnia 15 maja 

2020r. (piątek) do godz. 15.00. Prace dostarczone po tym terminie nie 

będą brane pod uwagę podczas oceny jury. 

Rodzic/opiekun prawny, wyrażając zgodę na udział osoby małoletniej 

w Konkursie, jednocześnie wyraża zgodę, aby imię i nazwisko, a także 

nazwa miejscowości, w której mieszka dziecko zostały umieszczone na 

stronie internetowej Organizatora. Dane te mogą zostać wykorzystane 

w inny sposób, określony w niniejszym Regulaminie, w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

Jury Trzyosobowe Jury Konkursu wyłoni najciekawsze prace.  

Wyniki konkursu i 

nagrody 

Jury zastrzega sobie sposób przyznawania nagród. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 29 maja (piątek) na 

stronie internetowej Organizatora.  

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o zwycięstwie za 

pośrednictwem adresu e-mail, z którego Organizator otrzymał pracę do 

oceny Jury. Warunkiem otrzymania nagrody jest zwrotna odpowiedź w 

ciągu 7 dni, w której rodzic/prawny opiekun dziecka poda adres do 

wysyłki nagrody. Niepodanie adresu skutkuje brakiem możliwości 

przesłania nagrody w ww. Konkursie. 

Nagrody tj. sprzęt sportowo-rekreacyjny, przekazane zostaną 

zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej.  

Uwagi 

Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora  

Każdy rodzic/opiekun prawny zgłaszając do niniejszego Konkursu 

pracę plastyczną osoby małoletniej wyraża zgodę na jej wielokrotne, 

mailto:konkurs.dzienziemi@slowinskipn.pl


nieodpłatne publikowanie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych 

oraz publikowanie imienia, nazwiska, nazwy miejscowości w której 

mieszka uczestnik konkursu 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. 59 848 91 33 

 


