REGULAMIN
IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
„PRZYRODA JAKĄ ZNAM”

W przypadku wysyłania utworów pocztą elektroniczną
mających formę plików cyfrowych to samo godło powinno występować w załączonym
pliku zawierającym tekst z:imieniem i nazwiskiem autora pracy, adresem zamieszkania,
adresem e-mail, telefon,nazwę szkoły/instytucji.

I. Organizator i współorganizator konkursu:
Roztoczański Park Narodowy
WFOŚiGW w Lublinie

III. Uczestnictwo:
W konkursie może brać udział młodzież szkolna i osoby dorosłe z całego kraju.
Konkurs jest przewidziany dla trzech grup wiekowych:

fot. A.Dybowska

Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania
wybranego tekstu na stronie internetowej www.roztoczanskipn.pl, w prasie oraz na wystawie
II. Założenia konkursu:
pokonkursowej oraz w materiałach wydawniczych promujących RPN. Poprzez udział w konkursie
rozbudzanie wyobraźni, wrażliwość na otaczającą przyrodę widzianą i przeżywaną z wielu perspektyw
uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu, którego integralną
(przyroda widziana z lotu ptaka, oczyma wilka, z okna samochodu lub wagonu kolejowego), promowanie
częścią są zgody i oświadczenia.
twórczości najzdolniejszej młodzieży. W trakcie trwania konkursu przewidziane jest spotkanie ze znanym
pisarzem, krytykiem literackim, przyrodnikiem, który m.in. podzieli się swoim dorobkiem naukowo
- artystycznym, ukształtuje postawę proekologiczną wśród uczestników w/w konkursu.
VII. Termin nadsyłania wierszy:
Zwieńczeniem działań konkursowych będzie wystawa pokonkursowa prezentująca
Prace należy nadsyłać do 10 października 2022 r.
najlepsze utwory literackie pn. „Serce drzewa”.

Kategoria I – młodzież ze szkół podstawowych
Kategoria II – młodzież ze szkół średnich
Kategoria III – osoby dorosłe (powyżej 19 lat)
IV. Tematyka:
Wiersz musi być zgodny z tegorocznym tematem konkursu, a więc powinien zawierać słowa związane
z przyrodą, ukazując zachodzące zmiany w środowisku, w różnym czasie i przestrzeni.
V. Ilość utworów:
Każdy autor może zgłosić maksymalnie trzy wiersze o łącznej długości nie przekraczającej 100 linijek,
napisane samodzielnie, dowolną techniką.
VI. Technika:
Utwory należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie lub w wydruku komputerowym formatu A4.
Każdy wiersz powinien być na odwrocie podpisany godłem tzn. pseudonimem autorskim
(nie znakiem graficznym).Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
Utwory można nadesłać pocztą tradycyjną jak i pocztą elektroniczną.W przypadku wysyłania utworów
pocztą tradycyjną Godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej: kartę zgłoszenia z:
Godłem, imieniem i nazwiskiem autora pracy, adresem zamieszkania, adresem e-mail, telefon,
nazwę szkoły/instytucji, kategorię wiekową.
Prosimy także o czytelnie podpisane oświadczenie zgody na publikację.
Mile widziana będzie płyta CD lub DVD oznaczona Godłem zawierająca utwory w formie cyfrowej.
Dane osoby muszą być w oddzielnej dołączonej kopercie oznakowanej godłem
(przesłane poczta tradycyjną).

VIII. Wiersze należy nadsyłać na adres:
Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
lub na sekretariat@roztoczanskipn.pl z dopiskiem: SERCE DRZEWA
- IX ogólnopolski konkurs poetycki „Przyroda jaką znam”.
O przyjęciu prac na konkurs decyduje data wpływu. Osoba do kontaktu:
Aneta Dybowska, tel. 84 6872-286 wew. 324., tel.kom. 514167840

IX. Ocena prac:
Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się prac, które były publikowane
i nagradzane w innych konkursach, nie spełniają wymogów technicznych
określonych w regulaminie (brak karty zgłoszenia, godła na odwrocie wiersza,
niezgodność tematyczna), zostaną nadesłane po określonym terminie.
Posiedzenie jury odbędzie się w terminie do 7 dni po zakończeniu terminu
nadsyłania prac konkursowych. Jury wyłoni zwycięzców w poszczególnych
kategoriach wiekowych (za zajęcie I-III miejsca), przyznając nagrody rzeczowe,
wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych, dyplomów oraz zestawów wydawnictw.
Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane jurorom.
X. Rozstrzygnięcie konkursu:
Wręczenie nagród nastąpi 20 października 2022 r., godz.1000
w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN, ul. Plażowa 3 w Zwierzyńcu.
Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość listownie bądź pocztą elektroniczną
lub telefoniczne. Wiersze będą prezentowane na wystawie pokonkursowej
w OEM RPN w Zwierzyńcu do 30.12.2022 r.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

KARTA ZGŁOSZENIOWA

GODŁO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GODŁO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IMIĘ…………………………………………………………………………….............................................................................................................

IMIĘ…………………………………………………………………………….............................................................................................................

NAZWISKO……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NAZWISKO……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRES ZAMIESZKANIA……………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA……………………………………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL/TELEFON …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-MAIL/TELEFON …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NAZWA SZKOŁY/INSTYTUCJI…………….……………………………………………………………………………………………………………….

NAZWA SZKOŁY/INSTYTUCJI…………….……………………………………………………………………………………………………………….

KATEGORIA WIEKOWA…………….………………………………………………………………………………………………………………...........

KATEGORIA WIEKOWA…………….………………………………………………………………………………………………………………...........
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