Regulamin konkursu plastycznego

„Chrońmy Przyrodę Warszawy”
„Zabytkowe Parki Warszawy”
Zorganizowanego dla szkół uczestniczących w projekcie „Akademia Młodych Przyrodników”
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” zaprasza uczniów szkół
uczestniczących w projekcie „Akademia Młodych Przyrodników” do udziału w konkursie plastycznym, którego
przedmiotem jest plakat dotyczący ochrony przyrody Warszawy lub ilustracja przedstawiająca wybrany
zabytkowy park Warszawy.

Cele konkursu:
•
•
•
•
•

Zachęcenie uczniów do spacerów do miejsc, w których chroniona jest przyroda Warszawy – Obszaru
Natura 2000, rezerwatów, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, użytków ekologicznych i parków
Przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat ochrony warszawskiej przyrody
Zachęcenie uczniów do odwiedzenia zabytkowych parków Warszawskich i poznania ich historii i
zabytkowej architektury (w tym architektury krajobrazu)
Zwrócenie uwagi uczestników Akademii Młodych Przyrodników na przyrodę wielkiego miasta i jej roli
w życiu mieszkańców
Zachęcenie młodych Warszawiaków do refleksji nad przyrodą i koniecznością jej ochrony.

Warunki uczestnictwa
•
•
•
•
•
•
•

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich szkół realizujących program Akademii
Nadwiślańskiej
Autor ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę (prace muszą być samodzielne!)
Przyjmujemy prace wykonane przez jednego autora ewentualnie przez dwóch autorów
Szkoła przeprowadza eliminacje wewnętrzne i przedstawia do konkursu najwyżej 5 prac.
Prace powinny być wykonane w formacie co najmniej A – 3 dowolną, płaską techniką plastyczną
(np. dowolna technika malarska, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, kolaż i techniki łączone
Każda praca powinna mieć tytuł.
Prace nie powinny być oprawione.

Termin oddania prac na konkurs – 26.10.2018 (piątek)

Nagrody:
Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie podziękowania. Wręczenie nagród
odbędzie się podczas uroczystości zakończenia Akademii Młodych Przyrodników. O dokładnym miejscu
terminie szkoły zostaną powiadomione droga e – mailową.

Dodatkowe informacje:
Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Autorzy zobowiązują się
do przeniesienia praw autorskich na organizatora konkursu. Będzie on mógł w sposób nieograniczony –
z zachowaniem praw autorskich - wykorzystywać prace wraz z ich publicznym prezentowaniem.

