
 
 
 

REGUALMIN KONKURSU  
NA NAJCIEKAWSZĄ KRONIKĘ PRZEDSZKOLNYCH 

i SZKOLNYCH KÓŁ LIGI OCHRONY PRZYRODY 
 
 
 

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO i XII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU 
FILMÓW EKOLOGICZNYCH im. Macieja Łukowskiego 

 „EKOFILM 2020” w Nowogardzie 
 
 

 
 

ORGANIZATOR: 
 
 Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Nowogardzie 
 
 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
      
 

Nowogardzki Dom Kultury 

 
 
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 
 
        

26.03.2020  
 
 

MIEJSCE: 
 

Nowogard, woj. zachodniopomorskie 
 
 

ZASIĘG: 
 

Przedszkolne i szkolne koła LOP skupione w oddziale w Nowogardzie  
 
 
Cele konkursu: 
 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do dokumentowania prowadzonych działań z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska.  

 Włączenie dzieci i młodzieży w aktywną działalność na rzecz przyrody. 
 



Warunki uczestnictwa: 
 

 W przedszkolach i szkołach zgłoszonych do konkursu powinny funkcjonować koła LOP.  

 Kronika musi być prowadzona przez członków LOP.  

 Kronika powinna dokumentować wszelkie działania prowadzone na terenie szkoły jak 
i poza szkołą, zainicjowane przez członków LOP.  

 Każda szkoła może nadesłać jedną kronikę (dwie części w przypadku kontynuacji).   

 Technika wykonania kroniki jest dowolna. 

 Prace wykonane zgodnie z regulaminem konkursu należy przekazać lub przesłać 
(w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki) do dnia 25.03.2020 do 
godziny 14.00 na adres: 

  
Nowogardzki Dom Kultury 

Pl. Wolności 7 
72-200 NOWOGARD 

 
Ocena prac: 
 

 Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody rzeczowe i wyróżnienia oraz 
dyplomy honorowe. 

 Wszystkie prace będą wystawione w Nowogardzkim Domu Kultury w Nowogardzie 
w trakcie trwania festiwalu. 

 Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego zakończenia Festiwalu Filmów 
Ekologicznych w Nowogardzki Domu Kultury dnia 03.04.2020 r. Laureaci konkursu 
zostaną powiadomieni o wynikach konkursu odrębnym pismem. 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 
Uwagi: 
 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych. 

 Koszt przesyłki pokrywa uczestnik (szkoła, placówka). 

 Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik (szkoła, placówka). 

 Koszt przejazdu po odbiór nadesłanych kronik pokrywa uczestnik (szkoła, placówka). 

 Wszelkich dodatkowych informacji udziela Marek Heiser, tel. 668 137 232. 
 
 
  
                                                                                   Prezes Z.O. LOP w Nowogardzie 
 
                                                                                                  Marek Heiser 


