Regulamin ogólnopolskiego konkursu artystycznego
na logo Polskich Parków Narodowych
marzec–czerwiec 2014 r.
Organizator:
Roztoczański Park Narodowy
Narodowy Bank PolskiOddział Okręgowy w Lublinie

Współorganizator
Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych
Patronat honorowy:
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Kuratorium Oświaty w Lublinie

1. Założenia:
Konkurs na wykonanie autorskiegoprojektu logo Polskich Parków Narodowych, skierowany do
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Informacja o konkursie w kraju
zostanie rozpopularyzowana za pośrednictwem polskich parków narodowych, a na terenie
województwa lubelskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z kolekcjonerską serią monet „Zwierzęta świata” emitowaną
przez Narodowy Bank Polski. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej
w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 3
w Zwierzyńcu.
2.






Cel konkursu:
Opracowanie logo Polskich Parków Narodowych,
Poznanie i popularyzacja walorów przyrody i kultury Polskich Parków Narodowych,
Promocja działalności Polskich Parków Narodowych,
Rozbudzanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży i wrażliwości na środowisko,
Upowszechnienie wiedzy na temat działalności emisyjnej Narodowego Banku Polskiego,
na przykładzie serii kolekcjonerskiej „Zwierzęta świata”.

3. Uczestnictwo:

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób w trzech przedziałach
wiekowych:
 Kategoria I – szkoły podstawowe
 Kategoria II – szkoły gimnazjalne
 Kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne
4. Harmonogram:
1. Ogłoszenie konkursu
28.03.2014 r.
2.Termin nadsyłania prac
23.05.2014 r.(liczy się data stempla pocztowego)
3.Obrady jury konkursu
30.05.2014 r.
4.Ogłoszenie wyników konkursu
i otwarcie wystawy pokonkursowej
5.06.2014 r. godz. 1550
w trakcie wernisażu wystawy „Królestwo zwierząt w świecie monet” podczas Wojewódzkich
Obchodów Światowego Dnia Środowiska i 40-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
5. Tematyka:
Projekty powinny zwracać uwagę na aspekty związane z ochroną przyrody
i działalnością parków narodowych w Polsce. Informacje na temat walorów przyrodniczych
i kulturowych, historycznychi krajobrazowych można odnaleźć m.in. na stronie
internetowejwww.parkinarodowe.edu.pl.
Tematem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który w sposób czytelny,
symboliczny, skrótowy łatwo zauważalny i łatwo zapamiętywany, przedstawiałby środowisko
przyrodnicze i kulturowe Polski chronione w 23 parkach narodowych. Zakłada się, że logo
będzie schematycznym, ale starannie opracowanym rysunkiem, czy grafiką, może być
wykonane w różnych technikach i powinien składać się:


z elementu graficznego będącego symboliką polskich parków narodowych oraz stylizacji
literowej nazwy Polskie Parki Narodowe

Pytanie konkursowe zamieszczone w karcie zgłoszeniowej dotyczy emisyjnej
działalności Narodowego Banku Polskiego w zakresie wartości kolekcjonerskich. Informacje
na ten temat można znaleźć na stronie www.nbp.pl w zakładce banknoty i monety
okolicznościowe, serie monet.
6. Technika:
W pracach można stosować różne techniki artystyczne, w tym; malarstwo, grafikę, rysunek
orazfotografię, płaskorzeźbę, grafikę komputerową w formacie A3, w układzie poziomym.
W pracy możnawykorzystywać naturalne materiały organiczne i pochodne. W przypadku
zastosowania grafiki komputerowej pliki cyfrowe powinny być w max. rozdzielczości
(bez kompresji) należy dołączyć na płycie CD/DVD/innych nośnikach zew. Każda praca
powinna zostać oznaczona godłem autora na odwrocie. Godło jest to słowo identyfikujące
uczestnika. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
7. Ilość prac:
Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne, nie zbiorowe. Jeden uczestnik konkursu
w swojej kategorii wiekowej może nadesłać 1 pracę. Nie przyjmuje się prac, które zgłaszano
już w innych konkursach oraz na wystawach. Prace publikowane w mediach (internet, prasa,
wydawnictwa) również nie będą brane pod uwagę.Prace nadesłane na konkurs nie będą
odsyłane ich autorom. Istnieje możliwość ich osobistego odbioru w siedzibie organizatora

konkursu – Roztoczańskiego Parku Narodowego - po zakończeniu konkursu i wystawy
pokonkursowej, tj. po 30 września 2014 roku.
8. Zgłoszenia prac na adres:
Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem na
kopercie„Konkurs na logo Polskich Parków Narodowych”.Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany w/w terminów.Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie
warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami
(Dz.U Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych będzie Roztoczański Park
Narodowy. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia,
nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach
internetowych Organizatora i Współorganizatora, w publikacjach wydawniczych oraz
w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników
Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania, z zachowaniem praw autorskich. Prace nadesłane po terminie nie wezmą
udziału w konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub
utracone z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.Udział w konkursie jest bezpłatny
i całkowicie dobrowolny.Ponadto należy dołączyć kartę zgłoszeniową z podpisanym
oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią
regulaminu i wyrażam zgodę nazawarte w nim warunki”.Zapis ten jest jednoznaczny
z formułą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora i współorganizatora danych
osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby konkursu oraz w celach
informacyjnych organizatora /Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U.
Nr 133 poz.833z póź. zm./. Wzór karty zgłoszeniowej dostępny na www.roztoczanskipn.pl.
W przypadku osób niepełnoletnich taką zgodę powinien podpisać opiekun prawny.
9. Jury konkursu:
Wszystkie zarejestrowane, prawidłowe zgłoszenia wraz z nadesłana pracą wezmą udział
w kwalifikacji polegających na ocenie i wyborze najciekawszych projektów. Oceny prac
dokona Jury powołane przez Organizatora. Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz
przyznaje nagrody, w trzech grupach wiekowych. Prace nie spełniające wymogów zostaną
odrzucone. Od decyzji jury nie ma odwołania. Posiedzenie jury odbędzie się w terminie
do 7 dni po zakończeniu terminu nadsyłania prac konkursowych.
10. Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca 2014r. w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN
w Zwierzyńcu, podczas otwarcia wystawy numizmatycznej „Królestwo zwierząt w świecie
monet”, prezentującej monety z wizerunkami zwierząt, w tym monety z konikiem polskim
wydane przez Narodowy Bank Polskiw ramach serii „Zwierzęta świata”.Wyniki konkursu
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego
www.roztoczanskipn.pl..Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych prac do wystawy
zostaną poinformowani o werdykcie telefonicznie bądź pocztą.
11. Laureaci konkursu:
Autorzy 3 najlepszych prac w określonych kategoriach wiekowych: ze szkoły podstawowej,
gimnazjum i ze szkoły ponadgimnazjalnej otrzymają nagrody za zajęcie miejsca I, II,III.
Uczestnicy konkursu, w tym szkoły i nauczyciele prowadzący otrzymają podziękowania
w formie dyplomów.
12. Nagrodyw 3 kategoriach wiekowych:



I miejsce– dwudniowy pobyt w RPNdla 2 osób (z zakwaterowaniem
i wyżywieniem), zestaw monet „Konik Polski”, aparat cyfrowy, zestaw książek,
 II miejsce –aparat cyfrowy, zestaw książek,
 III miejsce – klaser numizmatyczny, zestaw książek.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych, w tym wyróżnień.
13. Postanowienia końcowe:
 Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora: Roztoczański Park
Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec oraz na stronie internetowej
www.roztoczanskipn.pl..Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
Regulaminu Konkursu oraz do dokonywania zamian oraz terminów i miejsca organizacji
w/w konkursu w każdym momencie jego trwania. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie
prac podczas transportu. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku, z zastrzeżeniem art.
21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%
wygranej lub nagrody. Przed odebraniem nagrody głównej (o wartości przekraczającej
jednorazowo 760,00 zł brutto). Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczeniu w kasie
Organizatora podatku od wartości nagrody w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator
nie zwraca nadesłanych prac na konkurs. Głównym fundatorem nagród rzeczowych, wystawy
pokonkursowej jest Narodowy Bank Polski, Roztoczański Park Narodowy, Związek
Pracodawców Polskich Parków Narodowych.

Organizatorzy

