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Regulamin konkursu 

Moje drzewo 

- tekstem- zdjęciem- ilustracją - 

 

1. Organizator: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych 

2. Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
3. Adresaci konkursu: Konkurs ma charakter otwarty.  
4. Cel konkursu: 

 Zwiększanie wiedzy o gatunkach drzew, 
 Ukazanie piękna drzew, 
 Ukazanie emocji, które towarzyszą obcowaniu z drzewami. 

5. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie relacji człowiek – drzewo, tekstem, zdjęciem, ilustracją. 

• Tekst – krótka forma literacka – proza, poezja – np. palindrom, haiku, fraszka, satyra, aforyzm, 
limeryk, która w max. 5 wierszach błyskotliwie i niebanalnie przedstawi tematykę konkursu. 

• Zdjęcie – w wersji elektronicznej (mailowo lub na płycie CD/DVD) będące autorską interpretacją 
tematyki konkursowej. Prace należy przesyłać w formacie JPG (proponowana rozdzielczość 300 
dpi).  

• Ilustracja – wykonana dowolną techniką, w kolorze lub monochromatyczna, będąca indywidualną 
interpretacją tematyki konkursowej, w formacie nie większym niż A3. Wersję elektroniczną należy 
przesłać w formacie jpg.  

6. Organizator dopuszcza wyłącznie prace indywidualne. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy 
prace w dowolnych technikach. Pliki wysyłane elektronicznie powinny mieć nazwy  
wg wzoru: grupa wiekowa nr_imię_nazwisko_nr pliku.jpg  (np. I_anna_kowalska_1.jpg). 

7. Termin nadsyłania prac: 01 II 2016 – 12 VII 2016 r. O udziale w konkursie decyduje data dostarczenia 
pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym (mailem na adres 
konkursmojedrzewo@gmail.com, osobiście lub przesyłką pocztową na adres Centrum Informacji i 
Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk). 

8. Jury będzie oceniało prace w 3 kategoriach wiekowych: I – do 12 lat, II - 13–17 lat,  
III – osoby pełnoletnie. 

9. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 września 2016 r. Lista laureatów konkursu zostanie 

opublikowana na stronie Organizatora www.ciee-gda.pl 
11. Nagrody – sprzęt turystyczny - zostaną wręczone laureatom we wrześniu podczas Dni Otwartych 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie CIEE do dnia 16 
września 2016 r. Łączna pula nagród wynosi 4000,00 zł. 

12. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie 
postanowienia Regulaminu, przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zamieszczonego 
przez niego dzieła oraz że praca nie została nagrodzona w innym konkursie. 

13.  Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie  
i udostępnianie swoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, 
w celu realizacji postanowień określonych w Regulaminie Konkursu. 

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania prac w działaniach związanych z promocją efektów konkursu. 


