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Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Drzewo w krajobrazie”, który dofinasowany 

jest ze środków Gminy Miasta Toruń.  

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie Stowarzyszenia "Tilia”.  

4. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Miasta 

Toruń na temat krajobrazu miejskiego, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcje jakie 

pełni oraz roli drzew w naszym życiu. 

5. Konkurs skierowany jest do mieszkańców terenu Gminy Miasta Toruń - dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodzica 

lub opiekuna prawnego. 

6. W konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe.   

7. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu jednego cennego ekologicznie drzewa, wypełnieniu  

karty zgłoszenia i przesłanie jej skanu lub zdjęcia na adres k.marke@szkola-lesna.torun.pl w 

terminie od 16.10.2020 do 26.10.2020 r. – UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony 

został do 29.10.2020 r.  

8. Konkurs rozgrywany jest indywidualnie. Jeden uczestnik może przysłać jedno zgłoszenie. 

9. Zgłoszenia oceniane będą przez jury konkursu, w skład którego wejdą osoby współpracujące 

ze Stowarzyszeniem „Tilia”. 

10. Do oceny zakwalifikowane zostaną zgłoszenia wypełnione czytelnie i kompletnie - tzn. takie 

w których podane będą wszystkie dane: 
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a) dane uczestnika konkursu, 

b) określony zostanie gatunek i podany jego obwód na wysokości 130 cm oraz informacja czy 

drzewo to jest pomnikiem przyrody 

c) zamieszczony zostanie opis uzasadniający dlaczego uczestnik uważa że dane drzewo jest cenne 

dla przyrody,  

d) zdjęcie drzewa. 

e) położenie drzewa, 

a) W czasie oceny merytorycznej zgłoszenia jury będzie brało pod uwagę ocenę merytoryczną 

opisu, tj.: 

- odpowiedzi dlaczego to drzewo jest istotne dla otoczenia, w którym się znajduje 

- jakość opisu (stylistyka, zwięzłość, logika) 

- wartość wypowiedzi (ciekawa historia, ujęcie tematu) 

- zdjęcie drzewa 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.10.2020r. po 29.10.2020 r. po otrzymaniu 

werdyktu jury 

12. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szkola-lesna.torun.pl i 

www.tilia.org.pl w Aktualnościach oraz w zakładce Projekty/Drzewo w Krajobrazie, a 

Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

13. Nagrody w konkursie:  

a) Każda osoba, która weźmie udział w konkursie, będzie mogła odebrać w Szkole Leśnej na 

Barbarce sadzonkę rodzimego gatunku drzewa w ustalonym terminie. 

b)  Trzy osoby, które według oceny jury przyślą najciekawsze zgłoszenie tj. zdjęcie i historię 

zgłaszanego drzewa otrzymają atrakcyjną nagrodę rzeczową - kamerkę go pro lub oczyszczacz 

powietrza. Łączna wartość nagród w konkursie 3500 zł. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) przyznania mniejszej lub większej niż zakłada liczba nagród,  

b) bezpłatnej reprodukcji i publikacji zgłoszeń oraz wykorzystania podstawowych danych 

autorów w środkach masowego przekazu informacji, 

c) bezpłatnego przejęcia zgłoszeń do archiwum Szkoły Leśnej na Barbarce. 

15. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

16. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

http://www.tilia.org.pl/
mailto:tilia@tilia.org.pl
http://www.szkola-lesna.torun.pl/
http://www.tilia.org.pl/

