REGULAMIN KONKURSU NA LEŚNY BLOG
„Mój Las”
I. Organizator konkursu:
Leśny Wortal Edukacyjny
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa
II. Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do:
•

uczniów szkół podstawowych (7 - 12 lat),

•

gimnazjalistów (12 – 15 lat),

•

licealistów i uczniów techników (15 – 20 lat).

III. Cele konkursu
•

Popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej.

•

Rozwinięcie u uczniów umiejętności pozyskiwania wiedzy i korzystania z różnych
źródeł multimedialnych.

•

Rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży światem przyrodniczym, jego
różnorodnością, bogactwem i pięknem.

•

Wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych i ich
dokumentowania.

•

Zachęcanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu.

IV. Warunki
•

Blogi można zgłaszać do Konkursu indywidualnie. W tym celu po zarejestrowaniu
się na LWE i założeniu bloga na jego stronach należy wysłać e-maila, na adres
erys@erys.pl, z prośbą o jego aktywowanie.

•

Uczestnik konkursu musi posiadać i aktywnie prowadzić blog na Leśnym Wortalu
Edukacyjnym.

•

Rozpoczęcie pisania bloga jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu i oznacza
akceptację Regulaminu.

•

Treść bloga zgłoszonego do Konkursu musi dotyczyć tematyki przyrodniczoleśnej.
Blogi, które nie spełniają tego warunku, będą usuwane i zostaną zdyskwalifikowane, a
autorzy tych blogów wykluczeni z Konkursu.

•

Dyskwalifikowane i usuwane będą blogi naruszające dobre imię innych osób i
instytucji zawierające wulgaryzmy bądź w inny sposób naruszające dobre obyczaje.

•

Blog konkursowy powinien być aktualny, czyli zawierać treści publikowane najmniej
raz w tygodniu w okresie co najmniej 3 miesięcy. Nieaktualizowane blogi nie będą
uwzględniane w Konkursie.

•

Biorąc udział w Konkursie, użytkownik zobowiązany jest podać w profilu swoje dane
osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon i e-mail kontaktowy. Podane
dane zostaną użyte przy wysyłce nagrody.

V. Harmonogram konkursu
Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronach Leśnego Wortalu
Edukacyjnego w okresie od 15.10.2008 do 30.05.2009. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na
15.06. 2009 r.
VI. Kryteria oceny
•

Przedmiotem Konkursu jest prezentacja blogów i wybranie 6 najlepszych spośród
zaprezentowanych w grupie blogów indywidualnych. Wyboru 3 blogów dokonają
Internauci, wyboru 3 kolejnych – trzyosobowe jury.

•

Przy głosowaniu internautów na wybór zwycięskiego bloga będą miały wpływ największa popularność oraz punktowa ocena internautów.

•

Przy wyborze jury na ocenę bloga będą miały wpływ:
– wrażliwość na życie lasu, chęć odkrywania jego tajemnic i opis doznań związanych
z kontaktem z lasem.
– atrakcyjność i własna inwencja – jak najmniej skopiowanych informacji
– długość pisania bloga
– ilość oddanych na niego głosów
– liczba postów
– objaśnienie terminów nowych lub nieznanych
– wartościowość tematów na blogu dla osób interesujących się lasem, przyrodą i
ekologią
– aktualność tematów na blogu

– styl pisania
VII. Nagrody
•

Komisja wyłoni zwycięzców w grupie blogów indywidualnych „Mój Las”,
przyznając nagrody rzeczowe

•

Dodatkowo, w przypadku nagród rzeczowych o wartości większej niż 760 zł, zostanie
przyznana nagroda pieniężna w wysokości 10% sumy wartości nagród rzeczowych –
należnej z tytułu podatku od nagrody.

•

Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

•

Każdy ze zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie podpisu – nicka
używanego w blogu oraz adresu bloga na stronie wortalu.

•

Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie wortalu.

VIII. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje Regulaminu.
IX. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem: erys@erys.pl

