LET´S GO PAINTING!
Konkurs rysunku
"Czym

dla mnie jest las"

W kierunku Nowej Strategii
Leśnej UE.

Temat konkursu: „Czym dla mnie jest las”, tak więc rysunek może
odzwierciedlać, jak żyjemy w lesie, bawimy się w nim, używamy go lub jak
pomagamy ratować lasy wokół nas.

Musisz mieć 6 do 10 lat;
Musisz mieszkać w Unii Europejskiej
Musisz chodzić do szkoły w jednym z krajów członkowskich UE
Musisz narysować rysunek na zadany temat konkursu, na papierze
A4.
Możesz na rysunku umieścić napis (do 5 wierszy)
Napisz swoje imię i nazwisko, wiek, klasę i adres swojej szkoły oraz
adres e-mail na odwrocie swojego rysunku.
Prześlij swój rysunek najpóźniej do 15 lutego 2013 do: 7 marca 2013 r. do:
Unit H4, DG Agriculture and Rural Development
European Commission
Loi 130 3/150, 1049 Brussels, Belgia
Zwycięzca otrzyma w nagrodę nowego iPada. Nagroda obejmuje
również wycieczkę do Brukseli dla zwycięzcy wraz z rodzicami lub
opiekunami, gdzie otrzyma dyplom i nagrodę.
Więcej informacji znajdziesz na stronie:
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/index_en.htm
Lub napisz e-mail do: AGRI-Forest-Competition@ec.europa.eu

Regulamin konkursu na kolejnej stronie

Regulamin konkursu
Artykuł 1 – Komisja Europejska ogłosiła konkurs rysunku „Czym jest dla mnie las”. Rysunek może
wyrazić jak mieszkamy i bawimy się w lesie, jak z lasu korzystamy lub jak możemy pomóc chronić lasy w
naszym otoczeniu.
Artykuł 2 – Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci w wieku 6-10 lat, mieszkających i
uczęszczających do szkoły w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Artykuł 3 – Uczestnicy proszeni są o wykonanie rysunku wyrażającego ich wizję tematu konkursowego,
wraz z podpisem jeśli jest taka konieczność.
Artykuł 4 –Rysunek ma być wykonany na kartce formatu A4, wyłącznie na jednej stronie kartki.
Artykuł 5 – Podpis nie może przekraczać 5 wierszy i musi być na tej samej stronie kartki co rysunek.
Artykuł 6 – Na odwrotnej stronie kartki należy wpisać imię, nazwisko i wiek dziecka, jak również klasę i
adres szkoły i adres e-mail do kontaktu.
7 marca 2013 r.
Artykuł 7 – Rysunki mogą być nadsyłane (data doręczenia) do 15 lutego 2013 r. Prace należy wysłać na
adres: Unit H4 of DG Agriculture and Rural Development, European Commission. Loi 130 3/150.
1049 Brussels, Belgia, z dopiskiem „Drawing Competition on Forests”.
Artykuł 8 – Jury składające się z urzędników Komisji wybierze ostateczną listę prac zakwalifikowanych do
finału. Zwycięska praca zostanie wybrana przez specjalne jury pod przewodnictwem wysokiego rangą
urzędnika Komisji Europejskiej.
Artykuł 9 – Finaliści mogą zostać poproszeni o dostarczenie dowodu potwierdzającego ich wiek.
Artykuł 10 – Nagrodą dla zwycięzcy będzie nowy iPad. Nagroda obejmuje także wycieczkę do Brukseli dla
zwycięzcy wraz z rodzicami lub opiekunami, w trakcie której odbędzie się wręczenie nagrody i dyplomu.
Artykuł 11 – Rysunki zwycięzcy i finalistów zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji
Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz mogą zostać włączone do publikacji Komisji. Zwycięski rysunek
może zostać wystawiony na banerze w budynku Komisji.
Artykuł 12 – Uczestnicy wyrażają zgodę, aby prawa autorskie do rysunków zostały przejęte przez Komisję
Europejską.
Artykuł 13 – Komisja Europejska zatrzyma wszystkie otrzymane rysunki. Uczestnicy nie będą mogli
otrzymać ich z powrotem.
Artykuł 14 – Komisja Europejska nie bierze odpowiedzialności za modyfikacje lub odwołanie konkursu w
przypadku wystąpienia siły wyższej.
Artykuł 15 – Nadesłanie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez
uczestników. Nie będą przyjmowane odwołania odnośnie organizacji czy wyników konkursu. Decyzja jury
będzie ostateczna.

