Regulamin konkursu
„Moje lasy"
01.07.-31.08.2020 r.
1. Cele:
- popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej,
- promowanie regionalnych szlaków i miejsc turystycznych, walorów przyrodniczych
Nadleśnictwa Włoszakowice
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
2. Organizator:
Nadleśnictwo Włoszakowice
ul. Wolsztyńska 13E
64-140 Włoszakowice
tel.65 5370 355
email: wloszakowice@poznan.lasy.gov.pl
3. Warunki uczestnictwa:
„W zgodzie z naturą ” jest konkursem adresowanym dla dzieci i ich pełnoprawnych
opiekunów, rozgrywanym w terminie 01 lipca do 31 sierpnia 2020 r. na terenie
administracyjnym Nadleśnictwa Włoszakowice.
Zadaniem zespołów składających się minimum z dwóch osób ( pełnoprawny opiekun oraz
dziecko w dowolnym wieku) jest odwiedzenie co najmniej 5 miejsc znajdujących się na
terenie Nadleśnictwa Włoszakowice. Mogą to być leśniczówki, szlaki/punkty turystyczne lub
edukacyjne oraz inne miejsca.
Zadaniem zespołu jest zrobienie zdjęcia (w każdym punkcie), opisanie w maksymalnie 5
zdaniach miejsca oraz powodu zadowolenia lub Waszej irytacji. Na zdjęciu musi znajdować
się dziecko potwierdzające autentyczność tego miejsca i czasu.
Komplet zdjęć oraz opisów należy wysłać na adres mailowy :
marek.wasowicz@poznan.lasy.gov.pl do :
I edycja - do 31 lipca 2020 r. do godz.12:00
II edycja - do 31 sierpnia 2020 r. do godz.12:00
4. Organizator Konkursu powołuje jury Konkursu [Jury] w co najmniej trzyosobowym
składzie, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz
wyłonienie laureatów.
5. Jury będzie oceniać m.in.: wiarygodność miejsc, przygotowanie materiału
fotograficznego oraz rzetelność tekstu.
6. Tematem konkursu są znane lub nieznane miejsca na terenie Nadleśnictwa
Włoszakowice.
7. Każdy z uczestników/ zespołu może zgłosić nie więcej niż 5 miejsc w ciągu jednej edycji,
a więc maksymalnie podczas trwania konkursu może odwiedzić 10 miejsc.
8. Teksty wraz ze zdjęciami w dowolnej formie elektronicznej należy dostarczyć pocztą
elektroniczną w pliku DOC lub DOCX .
W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs”.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia materiału niezgodnego z tematem
konkursu, czyli tematyką leśną.
10. Zgłoszenie materiału do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że
przysługują mu do niego autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe.
11. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

12. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych materiałów bezwarunkowo zgadzają się na
publikację na stronie internetowej Nadleśnictwa Włoszakowice lub/i na Facebook
Nadleśnictwa Włoszakowice.
13. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i
nazwiskiem w celach informacyjnych.
§3. Nagrody
1. Regulamin Konkursu przewiduje :
a) atrakcyjne nagrody rzeczowe za zdobycie I- III miejsca oraz publikację nagrodzonych
prac i artykułów,
b) wyróżnienie oraz nagrody pocieszenia.
2. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród lub wyróżnień w razie niskiego poziomu
zgłoszonych prac.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej nadleśnictwa oraz na
facebooku nadleśnictwa.
4. Zwycięzcy Konkursu będą powiadomieni o jego rozstrzygnięciu drogą elektroniczną lub
telefonicznie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane uniemożliwiające
skontaktowanie się z Uczestnikiem Konkursu.
§4. Postanowienia końcowe
1. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawie Konkursu jest Marek Wąsowicz
(tel. 65 5370 355 , e-mail: marek.wasowicz@poznan.lasy.gov.pl)
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.
3. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać pisemnie w terminie
14 dni od ogłoszenia wyników na adres Organizatora.
4. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa.
7. Dane Uczestników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr
133 z 1997 r., poz. 883). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.

