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Regulamin projektu edukacyjnego
„Opowieść z leśnej księgi Parku”
- Fascynujący świat sów.
§1
Organizator
1. Organizatorem projektu edukacyjnego „Opowieść z leśnej księgi Parku” jest Roztoczański Park
Narodowy w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2.
2. W ramach projektu edukacyjnego ogłoszony jest konkurs dotyczący sów RPN poprzez:



wykonanie pracy plastycznej (w formie plakatu lub formie przestrzennej), z odgłosem
sowy miesiąca,
autorskiej opowieści sowy miesiąca.
§2
Cele konkursu

Celem konkursu jest: poznanie i ochrona występujących sów na terenie RPN, zwiększenie
świadomości ekologicznej, pogłębienie wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, zwrócenie uwagi
na zagrożenia dla sów oraz na aktywną ochroną przyrody nastawioną na zachowanie bioróżnorodności
siedlisk i gatunków.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Projekt edukacyjny adresowany jest do wszystkich chętnych w dwóch kategoriach tematycznych:
Kategoria I – PRACA PLASTYCZNA Z ODGŁOSEM (dla osób niepełnoletnich, pełnoletnich)
Kategoria II – AUTORSKA OPOWIEŚĆ (dla osób niepełnoletnich oraz dla osób pełnoletnich)
2. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział
w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
4. Organizator przewiduje wyłonić po 3 zwycięzców w każdej grupie wiekowej, określonej w §4.
5. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: sekretariat@roztoczanskipn.pl oraz
drogą pocztową na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec.
6. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
7. Harmonogram obejmuje 9 edycji w poszczególnych blokach tematycznych, określonych w §5.
8. Ogłoszenie wyników podane jest w harmonogramie poszczególnych edycji określonych w §5.
9. Laureaci poinformowani zostaną drogą elektroniczną. Lista nagrodzonych opublikowana zostanie
na stronie internetowej www.roztoczanskipn.pl
10. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.
11. Uczestnicy Konkursu mogą wziąć udział w obydwu kategoriach konkursu tematycznych.
12. Każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia tylko jednej pracy plastycznej lub autorskiego
opowiadania.
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§4
Opis prac konkursowych
Kategoria I – PRACA PLASTYCZNA Z ODGŁOSEM
1. Tematem komiksu są sowy występujące na terenie RPN.
2. Zadaniem
uczestników
jest
wykonanie
pracy
plastycznej,
sfotografowanie
jej
i zapisanie w formie pliku elektronicznego (np. JPG), a następnie wysłanie na adres:
sekretariat@roztoczanskipn.pl, bądź przesłanie na adres Roztoczańskiego Parku Narodowego,
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „Fascynujący Świat Sów”.
3. Forma graficzna pracy plastycznej może być zawarta na dowolnej ilości stron oraz formacie,
(technika graficzna dowolna). Należy stworzyć sylwetką sowy miesiąca i uchwycić najważniejsze
cechy wyglądu z wykorzystaniem wszelkich pomocy (kredki, farby, szyszki, liście, makaron, kasza
itp.) Praca może być także w formie przestrzennej.
4. Praca zawiera załączony plik dźwiękowy (np. avi, wav, mp3) z odgłosem sowy miesiąca
w wykonaniu zgłaszającej osoby bądź zarejestrowany samodzielnie w przyrodzie. Nie dopuszcza się
dźwięków kopiowanych z Internetu, płyt CD itp. Długość nagranego odgłosu do 1 min.
5. Prace rozpatrywane będą w grupie wiekowej: dla osób niepełnoletnich oraz dla osób pełnoletnich.
Kategoria II – AUTORSKA OPOWIEŚĆ
1. Tematem opowiadania są sowy występujące na terenie RPN.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie opowiadania w pliku tekstowym (WORD, PDF)
lub sfotografowanie i zapisanie w formie pliku elektronicznego, a następnie wysłanie na adres:
sekretariat@roztoczanskipn.pl bądź przesłanie na adres Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul.
Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „Fascynujący Świat Sów”.
3. Opowiadanie autorskie powinno być zapisane w języku polskim przedstawiając zależności, relacje
pomiędzy wybranymi gatunkami sów (forma dowolna, max. do 4 stron A4 czcionka 12), forma
opowiadania otwarta (dopuszcza się utwory poetyckie, fraszki, satyrę)
4. Opowiadania rozpatrywane będą w grupie wiekowej: dla osób niepełnoletnich oraz dla osób
pełnoletnich.
§5
Harmonogram edycji i ogłoszenie wyników
I. Project edukacyjny obejmuje 9 edycji, którym przypisana jest co miesiąc inna sowa zgodnie
z poniższą propozycją:
1. Puszczyk zwyczajny Strix aluco - cz.I – termin nadsyłania: 25.10.br., podanie wyników 29.10.br.
2. Puszczyk uralski Strix uralensis – cz.II – termin nadsyłania: 22.11.br., podanie wyników
26.11.br.
3. Płomykówka Tyto alba – cz.III - termin nadsyłania: 27.12.br., podanie wyników 31.12.br.
4. Puchacz Bubo bubo – cz.IV - termin nadsyłania: 24.01.2022 r., podanie wyników 28.01.2022 r.
5. Pójdźka Atene noctua – cz.V -termin nadsyłania: 21.02.2022 r., podanie wyników 25.02.2022 r.
6. Sóweczka Glaucidium passerinum – cz.VI - termin nadsyłania: 21.03.2022 r., podanie wyników
25.03.2022 r.
7. Uszatka Asio otus – cz.VII - termin nadsyłania: 25.04.2022 r., podanie wyników 29.04.2022 r.
8. Uszatka błotna Asio flammeus – cz.VIII - termin nadsyłania: 23.05.2022 r., podanie wyników
27.05.2022 r.
9. Włochatka Aegolius funereus – cz.IX - termin nadsyłania: 27.06.2022 r., podanie wyników
30.05.2022 r.
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§6
Postanowienia Ogólne
1. Przystępując do projektu, uczestnik przesyła swoje zgłoszenie i tym samym akceptuje Regulamin
w całości, Oświadczenie, oraz klauzulę RODO i zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
2. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie uczestnika nieletniego wyrażają zgodę
na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronach
internetowych Organizatora.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Zwycięzców w każdej z kategorii konkursowych i wiekowych wyłoni niezależne jury.
5. Organizator upoważnia jury do niewyłonienia zwycięzców w ramach poszczególnych kategorii
tematycznych i wiekowych.
6. Prace plastyczne wraz z odgłosami oraz opowiadania zgłoszone na konkurs muszą być pracami
własnymi.
7. W ramach kategorii wiekowych/ tematycznych wyłonionych zostanie po 3 zwycięzców, którzy
otrzymają nagrody przypisane do zajmowanych miejsc I, II i III.
8. Organizator zastrzega sobie prawo:
o niedopuszczenia do konkursu prac nieregulaminowych,
o zmiany Regulaminu w przypadkach uzasadniających uszczegółowienie zapisów.
9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
10. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela pracownik Roztoczańskiego Parku Narodowego
Aneta Dybowska - tel./email: 514 167 840, edukacja@roztoczanskipn.pl
11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Roztoczańskiego Parku Narodowego
Organizator
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