I Festiwal Sztuk Leśnych

1. Cele


Propagowanie wiedzy o lesie, promocja Lasów Państwowych;



Zachęcenie mieszkańców Rzeszowa i okolic do poznawania lasu, pogłębiania wiedzy o procesach
zachodzących w ekosystemach leśnych;



Rozwijanie wrażliwości społecznej i poczucia estetyki związanych z przebywaniem w lesie
i obcowaniem z naturą;



Popularyzowanie twórczości literackiej i graficznej lokalnych twórców.



Propagowanie aktywnego spędzania czasu w lesie.

2. Organizator
Organizatorem głównym Wydarzenia jest Nadleśnictwo Głogów z siedzibą w Głogowie
Małopolskim, ul. Fabryczna 57, 36 – 060 Głogów Małopolski (dalej: Organizator). Osobą kontaktową
z ramienia Organizatora jest p. Jadwiga Jagodzińska, e-mail: jadwiga.jagodzinska@krosno.lasy.gov.pl,
nr. tel: 85 17 10 548.

3. Założenia projektowe Wydarzenia
I Festiwal Sztuk Leśnych (dalej: Festiwal) to impreza promocyjna Lasów Państwowych
realizowana przy pomocy lub współudziale podmiotów zewnętrznych (gminy, urzędy miasta, domy
kultury, biblioteki, organizacje społeczne i kulturalne) obejmująca dwie części: konkursową
i uroczystość rozdania nagród.

3.1. Konkurs Festiwalowy
Część konkursowa (dalej: Konkurs) obejmuje trzy główne płaszczyzny twórcze i kategorie
szczegółowe (łącznie 5 kategorii):
1. Fotografię;
2. Literaturę, w tym:
2.1. Opowiadanie;
2.2. Wiersz
3. Plastykę, w tym:
3.1. Malarstwo;
3.2. Rysunek.
Tematem każdej z dziedziny jest las i wszystko co z nim związane – gospodarka leśna, zwierzęta
leśne, turystyka w lesie, zmienność lasu pod wpływem pór roku, osobiste odczucia autora związane
z obecnością w lesie.

Konkurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych z wyjątkiem członków i najbliższej rodziny
Jury (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni i wstępni członka Jury) w trzech kategoriach wiekowych:
1. 10 – 15 lat;
2. 16 – 19 lat;
3. Powyżej 20 lat.
Do każdej z głównych płaszczyzn konkursowych powołane zostaje Jury, w trzyosobowym składzie,
z czego jedną osobę stanowi pracownik Nadleśnictwa Głogów.
Każdy Uczestnik Konkursu Festiwalu Sztuk Leśnych (dalej: Uczestnik) może przesłać
maksymalnie 5 prac w każdej z kategorii (głównej i szczegółowej – łącznie maksymalnie 25 prac) za
pomocą poczty tradycyjnej (kategoria: Plastyka), na adres: Nadleśnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36060 Głogów Małopolski, z dopiskiem „I Festiwal Sztuk Leśnych”, elektronicznej (kategorie: Fotografia
i Literatura), na adres: glogow@krosno.lasy.gov.pl – tytuł wiadomości: „I Festiwal Sztuk Leśnych” lub
osobiście do biura Organizatora w godzinach pracy (tj. w dni robocze w godzinach 7:15-15:15 – każda
kategoria). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie również Karty Zgłoszenia
Konkursowego (dalej: Zgłoszenie). W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest również
zgoda rodziców.
Termin nadsyłania prac konkursowych to 30 maja 2018 r (liczy się data stempla pocztowego –
w przypadku poczty tradycyjnej lub data nadania wiadomości e-mail – w przypadku poczty
elektronicznej). Prace zgłoszone po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie również prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką
Festiwalu, niemieszczących się w ramy ustalonych kategorii lub wulgarnych.
Szczegółowe zasady przebiegu Konkursu określa Regulamin przebiegu Konkursu I Festiwalu
Sztuk Leśnych (dalej: Regulamin).

3.2. Uroczystość rozdania nagród
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Głogowie
Małopolskim (dalej: MDGK) w dniu 20 czerwca 2018 r. Rozdane zostaną nagrody dla zwycięzców
w poszczególnych kategoriach. W każdej kategorii przewidziane są trzy miejsca: pierwsze, drugie i
trzecie oraz nagroda – wyróżnienie. Organizator przewiduje również nagrodę główną dla ogólnego
zwycięzcy festiwalu.
Dla zwycięzców Festiwalu Organizator przewiduje nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 000 zł.
Jedną z nagród stanowić będzie książkowe wydanie prac konkursowych. Kilka egzemplarzy zostanie
przekazane do Bibliotek będących partnerami Festiwalu.
Najlepsze prace konkursowe pokazane zostaną na wystawie czasowej w MGDK w Głogowie Młp.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie oraz pocztą elektroniczną.

