
                   

 

 

Regulamin do konkursu pt. „Przyroda z bliska” w ramach projektu pn. „Aspekty 

przyrodniczo-ekologiczne Sieradzkiej E-ski” dofinansowanego ze środków  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi 

 
1. Organizator Konkursu: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”. 

2. Cel konkursu: 

Kształtowanie świadomości przyrodniczo-ekologicznej wśród mieszkańców a także 

propagowanie bogactw przyrodniczych z terenu gmin członkowskich LGD tj. Gminy: 

Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew i Złoczew. Promowanie regionu pod względem przyrodniczo-

ekologicznym. 

3. Przedmiot konkursu. 

Nadesłane prace będą oceniane w jednej kategorii tematycznej. 

Rośliny, zwierzęta i runo leśne z terenu LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”. 

4. Terminarz konkursu. 

Rozpoczęcie konkursu 19-05-2015r.      Zakończenie konkursu 29-05-2015r. 

Wręczenie nagród 08-06-2015r. 

5. Uczestnictwo i warunki konkursu. 

Konkurs jest otwarty dla społeczności lokalnej z terenu gmin: Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew i 

Złoczew. 

Otrzymane prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej. 

- uczestnicy powinni mieć powyżej 12 lat. Niepełnoletni uczestnicy konkursu muszą dostarczyć 

oświadczenie opiekuna/rodzica. Każdy uczestnik może przesłać  lub dostarczyć osobiście do 3 

wydrukowanych fotografii, kolorowych lub  czarno-białych o wymiarach 176 x 250 mm. 

Oprócz zdjęć uczestnik przesyła fotografie zapisane na nośniku CD w plikach JPG. Płyta musi być 

opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.  Zdjęcia przesyłane na konkurs muszą dotyczyć 

obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”.   

Autor zdjęć powinien na odwrocie podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres, autora, telefon 

kontaktowy, krótki opis ilustracji. 

Prace konkursowe, wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 29 maja 

2015r. na adres: Biuro Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44, 98-275 

Brzeźnio. Z dopiskiem na kopercie „Przyroda z bliska”.  

Jury powołane zostaje przez członków Zarządu LGD. 

Jury wytypuje 40 najlepszych prac, które będą wykorzystane do stworzenia folderu 

przyrodniczo-ekologicznego. Spośród 40 prac zostanie wyłonionych 5 zwycięskich prac, które 

będą nagrodzone. 

Wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej LGD www.e-ska.pl i na stronach internetowych 

gmin członkowskich. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków konkursu. 

6. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III, IV, i V miejsca. Prace 

laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD. 



 

 


