
                  

               

 
 

REGULAMIN 
konkursu plastycznego 

pt. „ Najpi ękniejszy zak ątek obszaru LGD Biebrza ński Dar Natury” 
 

I.  Organizator. 
 

· Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury. 
 

II.  Cele konkursu. 
 

· Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne. 
· Rozszerzenie wiedzy na temat obszaru LGD. 
· Zainteresowanie dzieci i młodzieży krajobrazami LGD. 
· Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody. 
· Rozwijanie poczucia estetyki. 
 

III.  Warunki uczestnictwa. 
 

· Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z obszaru 
LGD (gmina Grajewo, miasto Rajgród, miasto Szczuczyn, gmina Wąsosz, gmina Radziłów). 
· Technika prac: praca wykonana techniką dowolną.  
· Format prac plastycznych: format A4. 
· Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace. 
· Każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę oraz 
numer telefonu. 
 

IV.  Kontakt. 
 

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt: 
 Anna Adamska tel. 86 273 80 44 lub e-mail a.adamska-80@o2.pl. 
 

V. Termin i miejsce nadesłania prac. 
 

· Prace należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczny” w terminie 
od 27 kwietnia 2011 roku do 16 czerwca 2011 roku, w biurze LGD Biebrzański Dar Natury, 
Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo osobiście lub pocztą, decyduje data wpływu do biura LGD. 
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie pracy wraz z wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym. 
· Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 czerwca 2011 r. 
 

VI.  Nagrody. 
 

Przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. 
· Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową - sprzęt Audio o wartości do 300zł. 
· Osoba, która zajmie miejsce II otrzyma nagrodę o wartości do 200 zł. 
· Osoba, która zajmie miejsce III otrzyma nagrodę o wartości do 150 zł. 



· Osoby, które zajmą miejsca IV-VI otrzymają nagrody o wartości do 50 zł. 
Rozdanie nagród nastąpi dnia 3 lipca 2011r. podczas Festynu integracyjnego dla 
mieszkańców obszaru LGD w Danówku. 
 

VII.  Uwagi dodatkowe. 
 

· Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. 
· Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez 
organizatora. 
· Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. 
· Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu  
i godzinie uroczystego rozdania nagród. 

 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU W KONKURSIE  


