Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Projekt „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich“
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO POD HASŁEM
„O czym śpiewają ptaki”



1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121
Kraków.
2. Konkurs jest współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac literackiej w dwóch kategoriach – wiersz i
krótkie opowiadanie (max 1 strona A4, Times New Roman, rozmiar 12).
4. Tematyką pracy są ptaki żyjące na terenie Karpat Zachodnich. Gatunki te można znaleźć w zakładce
„Gatunki priorytetowe” na stronie projektu www.ptakikarpat.eco.pl
5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w wieku od 8 do 18 lat z powiatów: tatrzańskiego,
nowotarskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, myślenickiego, cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego,
gorlickiego i wadowickiego.
6. Przedmiotem konkursu są prace literackie.
7. Komisja będzie brała pod uwagę wartość artystyczną oraz nawiązanie do tematu a także
pomysłowość. Jednak szczególna uwagę będziemy zwracać na samodzielność.
8. Pracę należy wysłać w pliku Open Office, Libre Office, Word itp. na adres edukacja@fwie.pl.
9. W temacie maila należy wpisać „Konkurs literacki”.
10. Na końcu pracy należy wpisać














Imię i nazwisko uczestnika



Adres zamieszkania, wraz z powiatem
Mail/ telefon kontaktowy

Wiek





10. Do oceny dopuszczone zostaną jedynie indywidualne prace.
11. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, opowiadanie albo wiersz.
12. W przypadku nadesłania pracy pocztą należy wziąć pod uwagę możliwość opóźnienia lub zagubienia.
13. Termin składania lub nadsyłania prac mija 27 września 2013 roku (godz. 23:59 lub data
stempla pocztowego).
14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 11 października 2013 roku na stronie internetowej
www.ptakikarpat.eco.pl a laureaci zostaną o nich powiadomieni drogą mailową.
15. W przypadku, gdy nie nadejdą żadne prace z danej kategorii, Komisja zastrzega sobie możliwość
innego rozdziału nagród.
16. Nagrodami w konkursie będą wydawnictwa przyrodnicze, gadżety terenowe i turystyczne lub
gry edukacyjne.
17. Dostarczone prace stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celach edukacyjnych lub promocyjnych.
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