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im. red. Andrzeja
Zalewskiego

który odbędzie się

w dniach 27 28 maja 2021 r. –

Patronat honorowy: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

                                     Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Współorganizator: Centrum Informacyjnej Lasów Państwowych w Warszawie

Regulamin
Cel

Rozbudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów w Polsce oraz na 

temat wszechstronnych związków człowieka z lasem.

Tematyka

Treścią gawęd powinny być dziedziny związane z kulturą ekologiczną, z dawnym i obecnym stosunkiem

człowieka do lasu oraz ze współczesnymi funkcjami lasu. W wystąpieniach można też zaznaczyć atrak-

cyjność i odnawialność drewna, które wzbogaca nasze życie codzienne. Tematem gawęd mogą być osobis-

te przeżycia autorów związane z lasem, leśnictwem, a także zadrzewieniami i parkami dendrologicznymi.

Uczestnicy

Pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych, 

arboretów, wykładowcy i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni, nauczyciele i uczniowie leśnych

szkół średnich, emerytowani leśnicy oraz inni miłośnicy lasu.

Zgłoszenie uczestnictwa

Kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie ) należy przesłać do 31 marca 2021 r. nawww.okl.lasy.gov.pl

adres: okl@okl.lasy.gov.pl

Warunki konkursu

1. W terminie do 30 kwietnia 2021 r. (do godz. 24:00) należy przesłać nagranie wideo z wystąpieniem.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkursu w Ośrodku, filmy będą stanowiły podstawę 

do rozstrzygnięcia konkursu.

2. Nagranie wideo zgłoszonego wystąpienia musi spełniać następujące warunki:

     film oparty na jednym ujęciu

     nagranie w poziomie, na neutralnym tle

     wysoka rozdzielczość (nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli i format obrazu 16:9)

     format kompresji: mov, mp4, avi, MPEG 4  –
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      czas wystąpienia między 6 a 7 minut

      pliki video prosimy przesyłać zewnętrznym darmowym transferem plików, który Organizator poda przy 

potwierdzeniu przyjęcia zgłoszeń konkursowych.

3. Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nie-

odpłatną publikację swojego wizerunku przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, a także z zezwole-

niem na wykorzystanie autorskich tekstów prezentowanych gawęd na dowolnych polach eksploatacji, bez 

ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Gawędy mogą być autorskie lub zapożyczone. W przypadku wykorzystania tekstu innego pisarza należy

podać jego nazwisko oraz literaturę, z której pochodzi.

5. Tekst gawędy powinien być przesłany do Organizatora wraz nagraniem wideo do 30 kwietnia br.:

      format dokumentu programu Word (docx)

      czcionka Arial 12 pt

      tekst wyjustowany.

Jury

Wystąpienia (na żywo w Ośrodku lub nagrania) oceni Jury, którego skład ustali organizator. Każdy z człon-

ków Jury ocenia wystąpienia i dysponuje 5-cio stopniową skalą ocen. Biorąc pod uwagę założone kryteria

przyznaje poszczególnym uczestnikom odpowiednią liczbę punktów. Suma punktów podzielona przez licz-

bę członków Jury stanowi właściwą ocenę wystąpienia. 

Kryteria ocen

      sprawność komunikacyjna (sposoby budzenia zainteresowania słuchaczy)

      sprawność i poprawność językowa (poprawność gramatyczna, składniowa i frazeologiczna, bogactwo

słownictwa)

      wymowa (poprawna, płynna, wyraźna, zmienny poziom głośności), urozmaicona intonacja, poprawne

akcentowanie

      stosowanie elementów nacechowanych stylowo (np. stylizacja gwarowa) i retorycznych (np. elementy

dialogu, pytania retoryczne i stylistyczne) oraz elementów żartobliwych i komicznych

      język ciała (gestykulacja, mimika)

      zgodność wypowiedzi z tematyką konkursu

      właściwe korzystanie z limitu czasu

      zaprezentowanie gawędy własnego autorstwa będzie wyżej punktowana.

Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody: I nagroda – o wartości 2500 zł, II nagroda – o wartości 1500 zł, III nagroda 

– o wartości 1000 zł oraz statuetki Ośrodka Kultury Leśnej. Przewidziane są również wyróżnienia.

Trzykrotny zwycięzca konkursu otrzyma tytuł „Superbajarza”. Uczestnik z tym tytułem ma prawo do 

startu w kolejnych edycjach konkursu po trzech latach przerwy.

Patronat medialny 
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