Regulamin Konkursu pn. „Zapraszam na słówko…”
na najlepszy artykuł do wkładki regionalnej „Głos Lasu Podlasia i Mazur”.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszy
artykuł dotyczący zagadnień z leśnictwa i pracy w LP z obszaru administrowania
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
2. Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Lipowej 51.
3. W konkursie uczestniczyć mogą pracownicy jednostek LP z obszaru administrowania
RDLP w Białymstoku.
II. Zasady konkursu
1. Autorskie artykuły w formie reportażu, felietonu, polemiki i wywiadu lub dziennika.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.
3. Maksymalna ilość znaków to 2 500, artykuł powinien zawierać jedno lub więcej zdjęć
do wyboru.
4. Osoba zgłaszająca artykuł na Konkurs musi być jego jedynym autorem. Jedna osoba
może zgłosić na Konkurs maksymalnie do 2 odrębnych artykułów.
5. Artykuły konkursowe należy przesłać do dnia 20 maja 2015 r. drogą elektroniczną,
w pliku elektronicznym w wybranym zapisie: doc/docx, jpeg, exs, ppt, pdf.
6. Artykuł na konkurs, podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem należy przesłać na
adres e-mail rzecznik@bialystok.lasy.gov.pl
7. Nadesłanie artykułu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
8. Uczestnik konkursu składając swój artykuł:
a) wyraża zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem;
b) oświadcza, że posiada prawa autorskie do artykułu i przenosi je w całości na
organizatora konkursu;
c) wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych oraz informacji
o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej organizatora na potrzeby związane
z realizowanym konkursem;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych do celów konkursu.
9. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu
kosztów wynikających z przygotowań artykułu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych na konkurs artykułów.
11. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszony artykuł wyłącznie w czasie trwania konkursu.
III. Kryteria oceny
1. Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć:
a) poprawność i aktualność zawartości merytorycznej nadesłanego artykułu,
b) oryginalność treści opracowania, struktura opracowania, poprawność formalna i
językowa;
c) jego przydatność do druku na łamach Wkładki „Głos Lasu Podlasia i Mazur”;

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Jury konkursu powołuje dyrektor RDLP w Białymstoku w składzie: przedstawicieli
Biura RDLP w Białymstoku oraz CILP w Warszawie.
2. Od decyzji Jury konkursu nie przysługuje odwołanie.
3. Spośród nadesłanych artykułów Jury wyłoni 3 laureatów z podziałem na I, II i III
miejsce oraz przyzna 3 równorzędne wyróżnienia.
4. Laureatom konkursu zostaną przyznane Nagrody Dyrektora RDLP w Białymstoku:
I nagroda - 900 zł,
II nagroda – 700 zł,
III nagroda – 500 zł
5. Kontakt ze zwycięzcą konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem adresów
mailowych bądź podanego przez Autora numeru telefonu do kontaktu.
6. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
V. Ogłoszenie wyników
1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w komunikacie na stronie:
http://www.bialystok.lasy.gov.pl/polecane ,umieszczonym do dnia 26 maja 2015,
godz. 15.00.
2. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie o decyzji Jury,
przez przedstawiciela Organizatora, najpóźniej do dnia 27 maja 2015 r.
3. Warunkiem przekazania nagrody jest dostarczenie Organizatorowi konkursu numeru
konta bankowego, na które zostanie przekazana kwota wygranej. Wygrana zostanie
przekazana do 20 dnia następnego miesiąca.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub braku jego
danych, nagroda przepadnie.
VI. Postanowienie ogólne
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres przedstawiciela
organizatora konkursu: Zespół ds. Promocji i Mediów w RDLP w Białymstoku,
telefon : 85 748 18 17, e-mail: rzecznik@bialystok.lasy.gov.pl
2. Naruszenie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało
wykluczenie go z konkursu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez
organizatora wyłącznie do celów wykorzystania ich obowiązków związanych
z konkursem.

