Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
„GACKI”
z okazji MIĘDZYNARODOWEGO ROKU NIETOPERZY
REGULAMIN
1. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów, pod tytułem „GACKI”. Przedmiotem konkursu są prace
plastyczne przedstawiające nietoperze. Mogą to być zarówno sympatyczne portrety tych
zwierząt, nietoperze w swym naturalnym środowisku (np. przydomowy ogródek, las, jaskinia,
piwnica, strych), czy działania ludzi słuŜące ich ochronie. Preferowane będą prace kształtujące
przyjazny wizerunek tych zwierząt.
2. Prace muszą być płaskie, wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, collage, grafika i
inne). Maksymalny rozmiar prac to 700 mm x 1000 mm (w poziomie lub w pionie). Rozmiar
sugerowany: A3. Kompozycje przestrzenne nie będą oceniane.
3. PTOP „Salamandra” zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania przesłanych prac z
podaniem autora pracy. Prace złoŜone na konkurs nie będą zwracane.
4. Prace naleŜy dostarczyć (osobiście lub przesyłką) do biura PTOP „Salamandra” (ul. Stolarska
7/3, 60-788 Poznań) do 14 maja, z dopiskiem na kopercie: „GACKI”. Decyduje data przyjęcia
prac w biurze, a nie data stempla pocztowego. KaŜdy autor moŜe zgłosić na konkurs tylko jedną
pracę. ZłoŜenie pracy jest równoznaczne z przyjęciem warunków opisanych w niniejszym
regulaminie.
5. Prace mogą być przesyłane indywidualnie przez autorów, lub zbiorczo, np. przesz szkołę lub
inną jednostkę. NiezaleŜnie od sposoby przesłania kaŜda praca będzie rozpatrywana
indywidualnie.
6. Oceny prac i wyboru laureatów dokona specjalnie powołane jury konkursowe. Przewiduje się
przyznanie nagród i wyróŜnień.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 maja na stronie internetowej
www.salamandra.org.pl, będą równieŜ dostępne w biurze PTOP „Salamandra”.
8. Najlepsze prace, w tym wszystkie nagrodzone, będą składnikiem wystawy pokonkursowej,
zorganizowanej wiosną 2012 roku. Wszyscy Twórcy, których prace zostaną umieszczone na
wystawie, zostaną o tym indywidualnie poinformowani. Informacja dla wszystkich uczestników
konkursu będzie dostępna na stronie internetowej www.salamandra.org.pl.
9. KaŜdą pracę naleŜy opisać specjalną metryczką (jej wzór jest załączony do niniejszego
regulaminu). Metryczka musi być trwale połączona z pracą (naleŜy jednak zadbać, aby
połączenie nie spowodowało uszkodzenia pracy).
10. Na wysyłających spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia prac przed zniszczeniem
podczas transportu.
11. Kontakt:
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
www.salamandra.org.pl
Jolanta Węgiel, adres e-mail: jwegiel@up.poznan.pl tel.: 695744932

