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KONKURS  PLASTYCZNY „PEJZAŻ LEŚNY” 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Siedlce.
2. Konkurs jest przeznaczony dla przedszkolaków, uczniów szkół 

podstawowych, średnich oraz osób uczęszczających do ośrodków 
specjalnych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Siedlce.

3. W ramach konkursu należy wykonać obrazy, których tematem głównym będzie  
las. 

4. Na konkurs należy złożyć prace indywidualne na arkuszu wielkości A-4 lub A-
3*, techniką wyłączającą techniki przestrzenne (przyjmowane są wyłącznie 
prace malowane lub rysowane, bez naklejanych elementów). 

5. Każdą pracę należy opisać zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
6. Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.
7. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 15.05.2020 r. w biurze Nadleśnictwa 

Siedlce 
w pokoju nr 10 (w godzinach 8.00-15.30).

8. Każda placówka może złożyć maksymalnie 3 prace z każdej kategorii (prace 
przyjmowane będą od przedstawicieli placówek, nie od osób prywatnych).

9. Prace będą oceniane w 7 kategoriach: 
 Przedszkolaki 3-4 letnie
 Przedszkolaki 5-6 letnie 
 Uczniowie klas I – III SP
 Uczniowie klas IV-VI SP
 Uczniowie klas VII, VIII SP 
 Uczniowie szkół średnich
 Osoby uczęszczające do ośrodków specjalnych

10.Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe .
11.Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 27 maja 2020 r. (termin może ulec zmianie 

z powodu działań związanych z ograniczaniem pandemii koronawirusa). O 
wynikach uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty 
elektronicznej wskazanej w zgłoszeniu, a laureaci zaproszeni na rozdanie 
nagród poprzez korespondencję tradycyjną do szkół.

12.Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu  
025 632 84 31 wew.331 w godzinach 8:00-15:00. 

Zapraszamy do udziału!
* format A-3 dozwolony tylko w kategorii uczniów szkół średnich. Prace w formacie 
A3 w grupach młodszych nie będą przyjmowane.

Z poważaniem,
Jerzy Osiak
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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