21 lipca 2009

Regulamin Konkursu „Borownica 12.09.39.”
1. Organizatorem konkursu jest:
Nadleśnictwo Dynów
Nadleśnictwo Bircza- LKP Lasy Birczańskie
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego – koło nr 11 im.
17 pułku piechoty w Rzeszowie.
Gminy Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Birczy
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
2. Celem konkursu jest:
– upowszechnianie wiedzy nt przebiegu kampanii wrześniowej na terenie Podkarpacia
– przybliżenie uczestnikom wiedzy o 17 pułku piechoty im. Ziemi Rzeszowskiej
– promocja rejonu pogórza rozumianego jako całokształt elementów historycznych,
kulturowych i przyrodniczych.
3. Tematyka konkursu obejmuje wydarzenia związane ze szlakiem bojowym 17 pułku piechoty
który 12 września 1939 roku, podczas walki z Niemcami w rejonie Borownicy stoczył swa
ostatnią walkę.
4. Materiały źródłowe w postaci opracowań naukowych i wspomnień udostępnione zostaną na
stronie Nadleśnictwa Dynów: http://www.krosno.lasy.gov.pl/web/dynow/150840
5. Konkurs ma formę otwartą: w szczególności zapraszamy do udziału uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
6. Prace konkursowe powinny mieć formę komiksu o objętości od 1 do 6 stron w czerni i bieli lub
w kolorze, wykonanych dowolną techniką w formacie A3 lub A4 (tak, aby praca mogła być
reprodukowana w formacie A4)
7. Prace można nadsyłać w formie oryginałów, dobrych jakościowo kserokopii i wydruków
komputerowych. Organizator zobowiązuje się do zwrotu oryginałów prac. Kopie zostaną
odesłane tylko na życzenie autorów. W miarę możliwości prosimy o dołączenie pracy w formie
elektronicznej, na płycie CD w formacie *jpg w rozdzielczości 300 dpi. Na odwrocie każdej
planszy powinny znajdować się dane takie jak: tytuł pracy, numer strony, imię i nazwisko
autora oraz adres, telefon i e-mail.
8. Prace mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy (np. scenarzysta, autor rysunków,
kolorysta) w przypadku pracy zbiorowej prosimy o wyszczególnienie funkcji poszczególnych
autorów.
9. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 do siedziby Nadleśnictwa Dynów na
adres: Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów woj. Podkarpackie, z dopiskiem
„Borownica 12.09.39”
10. Prace będą oceniane pod względem estetyki wykonania i zgodności z tematyką konkursu.
11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych autora przez organizatora na potrzeby konkursu.
12. Autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w celach promocyjnych i
edukacyjnych związanych z tematyką konkursu i publikacjami własnymi organizatorów. Zgoda
ta jest bezterminowa.
13. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia ilości nagrodzonych prac.
14. Ogłoszenie wyniku i przekazanie nagród nastąpi 13. 09. 2009 w Borownicy (gmina Bircza,
powiat Przemyśl) podczas uroczystości obchodów 70-lecia walk 17 pp w Borownicy oraz na
stronach internetowych organizatorów.

