
 

    

                                        Regulamin konkursu plastycznego 

 

   LEŚNA ŚPIŻARNIA 
 

                                                                                      ORGANIZATOR: 

Koło Gospodyń Wiejskich w Łyczanej 
we współpracy z Centrum Kultury w Korzennej 

oraz Stowarzyszeniem Emerytów Leśnych KONAR 
 

TEMAT KONKURSU: 

Tematem konkursu jest LEŚNA SPIŻARNIA;  

Czekamy na prace pokazujące różnorodność, bogactwo, wykorzystanie  i zastosowanie produktów leśnych w żywieniu człowieka; 

„Najlepsze produkty to takie, które daje nam natura.  

Próżno szukać cenniejszego ich źródła niż las.  Naturalne  produkty pochodzenia leśnego, zarówno te roślinne – owoce  czy  zioła, 

jak i zwierzęce – mięsa z dzika, jelenia czy sarny, to najlepszej jakości kategoria żywności spod znaku „bio”. Uzyskiwana bez 

nawożenia, środków ochrony roślin i sztucznych pasz, w najwyższym standardzie dobrostanu”. 

 

CELE KONKURSU: 

• promocja lasów i zdrowego odżywiania na bazie naturalnych produktów pochodzenia leśnego,  

• poszerzanie wiedzy o lesie jako źródle naturalnych i zdrowych produktów żywnościowych; 

• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, 

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, 

  

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do: 

• dzieci i młodzieży z klas 0 - VIII szkół podstawowych  z terenu gminy Korzenna.  

 

PRACE PLASTYCZNE: 

• Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej np. kredki, akwarela, tempera, pastele, wydzieranki, 

collage oraz dowolne techniki graficzne (za wyjątkiem prac przestrzennych). 

• Format prac: A3  

• Pracę należy czytelnie opisać na odwrocie strony wg wzoru:  

imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek, nazwa szkoły, kontakt telefoniczny do rodzica lub wychowawcy. 

JURY: 

Prace oceni specjalnie w tym celu powołane jury w trzech kategoriach wiekowych tj.  

Dzieci z klas 0 – III 

Dzieci z klas IV – VI 
Dzieci z klas VII - VIII 

Werdykt Jury nie podlega negocjacjom.  

 

TERMINY I NAGRODY: 

Prace  należy  dostarczyć  do  Dworu  w  Lipnicy Wielkiej w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.11.2022 roku 

Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, a dla pozostałych nagrody pocieszenia;  

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie 

www.ck.wkorzennej.pl i fb CK oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Łyczanej. Ponadto nagrodzone prace zostaną zaprezentowane 
na specjalnie  w   tym   celu   przygotowanej  wystawie, która zostanie zorganizowana do 30.11.2022 roku w Muzycznym Dworze  

w Lipnicy Wielkiej. 

 

Informacji o konkursie udziela: Magdalena Gut, Dwór w Lipnicy Wielkiej tel: 18 444 34 88 

 

NATURA OD KUCHNI 

http://www.ck.wkorzennej.pl/

