
    

REGULAMIN 

VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO

„PRZYRODA JAK¥ ZNAM”

I. Organizator i wspó³organizator konkursu:

Roztoczañski Park Narodowy

WFOŒiGW w Lublinie

II. Za³o¿enia konkursu:

rozbudzanie wyobraŸni, wra¿liwoœæ na otaczaj¹c¹ przyrodê widzian¹ i prze¿ywan¹ 

z wielu perspektyw (przyroda widziana z lotu ptaka, oczyma wilka, z okna 

samochodu lub wagonu kolejowego), promowanie twórczoœci najzdolniejszej 

m³odzie¿y. W trakcie trwania konkursu przewidziane jest spotkanie ze znanym 

pisarzem, krytykiem literackim, przyrodnikiem, który m.in. podzieli siê swoim 

dorobkiem naukowo - artystycznym, ukszta³tuje postawê proekologiczn¹ wœród 

uczestników w/w konkursu. Zwieñczeniem dzia³añ konkursowych bêdzie wystawa 

pokonkursowa prezentuj¹ca najlepsze utwory literackie pn. „Drzewo ¿ycia”.

III. Uczestnictwo:

W konkursie mo¿e braæ udzia³ m³odzie¿ szkolna i osoby doros³e z ca³ego kraju. 

Konkurs jest przewidziany dla trzech grup wiekowych:

Kategoria I – m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych

Kategoria II – m³odzie¿ ze szkó³ œrednich

Kategoria III – osoby doros³e (powy¿ej 19 lat)

IV. Tematyka:

Wiersz musi byæ zgodny z tegorocznym tematem konkursu, a wiêc powinien 

zawieraæ s³owa zwi¹zane z przyrod¹, ukazuj¹c zachodz¹ce zmiany 

w œrodowisku, w ró¿nym czasie i przestrzeni.

V. Iloœæ utworów:

Ka¿dy autor mo¿e zg³osiæ maksymalnie trzy wiersze o ³¹cznej d³ugoœci 

nie przekraczaj¹cej 100 linijek, napisane samodzielnie, dowoln¹ technik¹.

VI. Technika:

Utwory nale¿y nadsy³aæ wy³¹cznie w maszynopisie lub w wydruku komputerowym 

formatu A4. Ka¿dy wiersz powinien byæ na odwrocie podpisany god³em 

tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym).  
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God³em mo¿e byæ s³owo, zestaw liter b¹dŸ cyfr. Dodatkowo prosimy 

o wype³nienie karty zg³oszenia, która zawieraæ dane o autorze: imiê i nazwisko, 

adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy, nazwê 

szko³y/instytucji. Organizator nie zwraca nades³anego tekstu i jednoczeœnie 

zastrzega sobie mo¿liwoœæ opublikowania wybranego tekstu na stronie 

internetowej , w prasie oraz na wystawie pokonkursowej 

oraz w materia³ach wydawniczych promuj¹cych RPN.

VII. Termin nadsy³ania wierszy:

Prace nale¿y nadsy³aæ do 31 paŸdziernika 2018r. 

VIII. Wiersze nale¿y nadsy³aæ na adres: 

Roztoczañski Park Narodowy, ul. Pla¿owa 2, 22-470 Zwierzyniec 

lub e:mailowy:   z dopiskiem: DRZEWO ¯YCIA 

- VIII ogólnopolski konkurs poetycki „Przyroda jak¹ znam”.

 O przyjêciu prac na konkurs decyduje data wp³ywu. Osoba do kontaktu: 

Aneta Dybowska, tel. 84 6872-286 wew. 324. 

IX. Ocena prac:

Do udzia³u w Konkursie nie dopuszcza siê prac, które by³y publikowane 

i nagradzane w innych konkursach, nie spe³niaj¹ wymogów technicznych 

okreœlonych w regulaminie (brak karty zg³oszenia, god³a na odwrocie wiersza, 

niezgodnoœæ tematyczna), zostan¹ nades³ane po okreœlonym terminie. 

Posiedzenie jury odbêdzie siê w terminie do 7 dni po zakoñczeniu terminu 

nadsy³ania prac konkursowych. Jury wy³oni zwyciêzców w poszczególnych 

kategoriach wiekowych (za zajêcie I-III miejsca), przyznaj¹c nagrody rzeczowe, 

wyró¿nienia w postaci nagród rzeczowych, dyplomów oraz zestawów wydawnictw.

X. Rozstrzygniêcie konkursu:
00

Wrêczenie nagród nast¹pi 16 listopada 2018 r., godz.10

w Oœrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN, ul. Pla¿owa 3 w Zwierzyñcu. 

Laureaci zostan¹ zaproszeni na uroczystoœæ listownie b¹dŸ poczt¹ elektroniczn¹ 

lub telefoniczne. Wiersze bêd¹ prezentowane na wystawie pokonkursowej 

w OEM RPN w Zwierzyñcu do 24.03.2019 r. 

www.roztoczanskipn.pl

edukacja@roztoczanskipn.pl

    

Roztoczañski Park Narodowy
ul.Pla¿owa 2

22-470 Zwierzyniec
www.roztoczanskipn.pl

tel. 84 68 72 066; 84 68 72 286
e-mail:sekretariat@roztoczanskipn.pl  

Organizacja konkursu 
dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie
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