Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny
ogłaszają

XXXII EDYCJĘ - 2018 / 2019
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla młodzieży szkolnej „MÓJ LAS”
I. Uczestnictwo w Konkursie
W konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ogólnokształcących i
zawodowych zrzeszona w Szkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody. Konkurs przeprowadza się w następujących
kategoriach wiekowych:
Kategoria I
- młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II - młodzież szkół podstawowych klas IV - VI
Kategoria III - młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII oraz gimnazjów klasy III
Kategoria IV -- młodzież liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych ponadgimnazjalnych.
Dla wszystkich kategorii wiekowych obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
II. Tematyka Konkursu
1. Moja ulubiona pora roku w lesie
2. Mieszkania leśnych zwierząt
3. Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy
4. Drewno – wczoraj, dziś, jutro

–
–
–
-

.

temat dla I kategorii wiekowej
temat dla II kategorii wiekowej
temat dla III kategorii wiekowej
temat dla IV kategorii wiekowej

III. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
Prace konkursowe należy wykonać w formie opisowej o objętości do 10 stron maszynopisu dla II, III, IV
kategorii wiekowej, dla I kategorii wiekowej – opisy pod przedstawionymi ilustracjami lub zdjęciami
1. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
2. Do uznania autora pozostawia się format pracy, oprawę, liternictwo i szatę graficzną
3. Prace konkursowe muszą być opatrzone: nazwiskiem i imieniem autora, dokładnym adresem szkoły (kod,
miejscowość, ulica, telefon/fax), klasa, wiek ucznia, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna pracy.
4. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki
5. Prace konkursowe muszą być oryginalne, kopiowanie innych autorów powoduje dyskwalifikację pracy.
6. Aby praca była przyjęta, musi być załączona zgoda rodziców /prawnych opiekunów dziecka/ na
przetwarzanie danych osobowych – druk do pobrania ze strony internetowej Zarządu Okręgu Łódzkiego.
IV. Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu
1 - Ogłoszenie następuje za pośrednictwem Zarządów Okręgowych LOP, kuratoriów, prasy przyrodniczej, leśnej
i ZG SITL i D
2 - Konkurs jest dwuetapowy: I etap na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzany jest przez Zarząd Główny SITL i D
3 - Prace konkursowe należy przesłać do biura Zarządu Okręgu LOP w terminie do 30 listopada 2018 r
4 - Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym powołane przez ZO LOP dokonują oceny nadesłanych prac i wyboru
jednej najlepszej w każdej kategorii wiekowej, która zostanie zakwalifikowana do II etapu konkursu
5 - Najlepsze prace konkursowe I etapu przesyłane są przez ZO LOP do ZG SITL i D do 31 stycznia 2019 r
6 - ZG SITL i D powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów do 15 marca 2019
7 - Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów,
otrzymujących I, II, lub III nagrodę konkursową
8 - Główny Sąd Konkursowy może nie przyznać I nagrody, ma również prawo przyznania wyróżnień
9 - Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe
10 - Przy ocenie prac konkursowych na obu etapach, sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
wartością merytoryczną pracy, formą opracowania, samodzielnością oraz oryginalnością ujęcia tematu, ogólną
estetyką pracy, pomysłowością szaty graficznej
11 - Od postanowień Okręgowej Komisji Konkursowej i Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania
12 - Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietnia 2019 r
V. Postanowienia końcowe
Wszystkie prace konkursowe, również te zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe
nie będą zwracane autorom, zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Uczniowie biorący udział w konkursie „mój las”, oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na
publikację swoich danych osobowych i wizerunkuna stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz
w publikacjach dotyczących konkursu „mój las”.
Łódź, sierpień 2018 rok
Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody

