
 

 

„LISOWISKO” Lisy, Gmina Banie Mazurskie - 6 lipca 2014 r. 
 

Dofinansowano ze środków Powiatu Gołdapskiego  

 

Regulamin konkursu: „Wykonaj lisa z tego, co kryje najbliższy 

las i Puszcza Borecka”. 

1. Organizatorzy konkursu: 
Organizatorem konkursu jest: Ochotnicza Straż Pożarna w Lisach we współpracy  

z Gołdapskim Funduszem Lokalnym.  

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 
Prezentacja konkursowa odbędzie się 6 lipca 2014 r. w godz. 15.30-18.00 podczas festynu 

Lisowisko (plac przy Szkole w Lisach). 

  

2. Cel konkursu: 
- prezentacja bogactwa najbliższej przyrody – lasów i Puszczy Boreckiej, 

- integracja społeczności lokalnych, 

- promocja walorów przyrodniczych, 

 

3. Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie figury lisa z materiałów naturalnych pochodzących 

 z okolic Lis. Prezentacja rozpocznie się od 15:30 do 18:00. Komisja konkursowa dokona 

oceny około godziny 18:00.  

 

3. Adresaci konkursu: . 

Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych, pasjonatów przyrody i twórczości  

w dwóch kategoriach wiekowych 0-12 lat i 13-100 lat. 

W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy imprezy ani ich członkowie.  

  

4. Warunki uczestnictwa: 
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu  

oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć na adres mailowy 

gofund@wp.pl lub podczas imprezy. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 

Festynu. 
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania figury lisa z materiałów naturalnych 

(gałęzi, patyków, liści, traw, kamieni, itp.) pochodzących z najbliższej okolicy.  

Minimalne wymiary figury lisa: wysokość – 50 cm, długość – 80 cm, szerokość – 20 cm. 

Uczestnik konkursu może przygotować do konkursu 1 pracę. Zgłoszona praca zostanie 

opatrzona numerem konkursowym nadanym przez Organizatora. Zgłoszone do konkursu 

wyroby przechodzą na własność organizatora. 

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów użytych  

do wykonania dzieła. Organizatorzy zapewniają miejsce do zaprezentowania wyrobu. 

Uczestnik konkursu, który deklaruje swój udział w konkursie jednocześnie wyraża 

zgodę na zajęcie wyznaczonego przez organizatora miejsca wystawowego.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów wykonanych z plastiku, gumy, gotowych figur lisa, 

itp.  

 

5. Ocena prac: 
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.  

Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę: 

- kreatywność, 

- wygląd, 
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- oryginalność, 

- sposób prezentacji. 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

6.   Komisja konkursowa: 
Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatorów Konkursu. 

  

7.  Nagrody: 
W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe, w dwóch kategoriach: 

- dzieci – 0-12 lat 

- młodzież i dorośli – 13-100 lat 

  

8. Postanowienia końcowe: 

-Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 

-Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  

w regulaminie, 

- Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora. 

- Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator. 

   

9. Kontakt: 
Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mail: gofund@wp.pl oraz numerem tel. 

511128606  
Zapraszamy do  udziału i życzymy wielu pomysłów!!!! 

 

 

mailto:gofund@wp.pl

