
Regulamin 
Pleneru Malarskiego 

w ramach „Trzecich dni ró żnorodno ści biologicznej”  
Nadleśnictwo Polanów 2011, 

który odb ędzie si ę w dniu 10 czerwca 2011 r. 
 
Organizatorzy 
Nadleśnictwo Polanów, ul. Żwirowa 12A, 76-010 Polanów 
 
Cele 

1. Rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży lokalną przyrodą. 
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz zdolności twórczych. 
3. Popularyzacją walorów lokalnej przyrody. 

 
Warunki uczestnictwa w plenerze 

1. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest przesłanie pisemnego zgłoszenia, na 
adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 01. 06. 2011 r.(decyduje 
data stempla pocztowego) 

2. W plenerze mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół średnich. 

3. Do konkursu dopuszcza się prace wykonane na kartonie formatu A5, A4 lub 
A3 dostarczonym przez organizatora, który będzie opieczętowany stemplem 
Nadleśnictwa. 

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
5. Materiały malarskie, krzesła i podkład pod rysunek przynoszą uczestnicy. 
6. Uczestnicy pleneru zbierają się w Krągu nad jeziorem Zamkowym (koło 

leśniczówki Leśnictwa Buszyno) o godzinie 9.00 w celu pobrania kartonu. 
Czas trwania pleneru godz. 10.00 – 13.00. W przypadku bardzo złej pogody 
termin pleneru może zostać przełożony na dzień .................... 

7. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja oraz uczestnicy 
pleneru. Prace zostaną ocenione w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
- I kategoria – klasy  I – III szkoły podstawowej 
- II kategoria – klasy IV – VI szkoły podstawowej 
- III kategoria – gimnazjum, 
- IV kategoria – szkoły ponadpodstawowe. 
Nagrody otrzymają autorzy prac za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych 
kategoriach wiekowych oraz ich opiekunowie szkolni. 
Komisja będzie brała pod uwagę estetykę, ogólny wyraz plastyczny prac, nie 
stosując podziału na technikę. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród odbędzie się tego samego 
dnia o godzinie 14.00 w miejscu zbiórki. 

9. Prace biorące udział w konkursie poplenerowym nie będą zwracane 
uczestnikom. Fotograficzna dokumentacja wystawy poplenerowej znajdzie się 
w publikacji „Różnorodność biologiczna LKP – zeszyt III”. 

10. Fundatorami nagród są WFOŚiGW w Szczecinie oraz Nadleśnictwo Polanów. 
 

Kontakt dla zainteresowanych – Tadeusz Lewandowski tel. 606743343  lub 
tadeusz.lewandowski@szczecinek.lasy.gov.pl 


