
REGULAMIN KONKURSU „BESKIDY FARBĄ MALOWANE” 

1. Konkurs nosi nazwę „Beskidy farbą malowane”. 

2. Organizatorem konkursu są Ogólnopolska Akcja „Poznaj Beskidy” i redakcja Magazynu Turystyki Beskidzkiej 
Beskidtrek, nr rejestru sądowego: 712, ISSN 2081-4399. Magazyn jest członkiem Izby Wydawców Prasy. Siedziba: 34-
370 Rajcza, ul. Polna 12, tel. 33 483 30 10, fax 33 487 63 92, e-mail: poznajbeskidy@beskidtrek.pl. Wydawcą MTB 
Beskidtrek jest Agencja Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek, www.beskidtrek.pl.  

3. Konkurs jest organizowany w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”.  

4. Ogólnopolska Akcja „Poznaj Beskidy” objęta jest Honorowymi Patronatami:  

a. Marszałków Województw: Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego; 
b. Wojewódzkich Kuratorów Oświaty: Śląskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, 

Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego; 
c. Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. 

5. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także placówek 
oświatowych skupiających młodzież do lat 14 włącznie.  

6. Prace na konkurs należy nadsyłać od dnia 20 grudnia 2010 roku do dnia 28 lutego 2011 roku. W dniu 10 marca 2011 
r. zostaną ogłoszone wyniki i rozesłane nagrody dla zwycięzców. 

7. Wymogi prac konkursowych: 

a. Technika wykonania pracy jest dowolna i nie należy sugerować się tytułem „Beskidy farbą malowane”.  

b. Praca nie może być wykonana na formacie większym niż A4. 

c. Temat pracy konkursowej musi być ściśle związany z Beskidami – góry, folklor, zabytek, człowiek. 

8. Autor może nadesłać tylko jedną pracę. 

9. Do konkursu nie będą dopuszczane prace zbiorowe, gdy np. kilku autorów wykonało jedną pracę.  

10. Praca musi zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz nazwę i adres szkoły. 

11. Prace należy przesyłać tylko i wyłącznie pocztą w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce na adres:  

Ogólnopolska Akcja „Poznaj Beskidy”, 34-370 Rajcza, ul. Polna 12 
z dopiskiem „Beskidy farbą malowane” 

 
12. Do konkursu nie będą dopuszczane fotografie lub kopie prac. Każda nadesłana praca musi być oryginałem. 

13. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

14. Informuje się wszystkich uczestników konkursu, że Magazyn Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek zastrzega sobie prawo 
do opublikowania na swoich łamach nadesłanych na konkurs prac oraz do wykorzystania wybranych prac na 
wystawach pokonkursowych promujących Beskidy. 

15. W konkursie są następujące nagrody rzeczowe ufundowane przez Agencję Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek i Oficynę 
Wydawniczą Rewasz: 

a. Za zajęcie I, II, III miejsca – plecaki do turystyki górskiej 
b. 5 wyróżnień – drobne akcesoria turystyczne, przewodniki 

16. W skład komisji oceniającej prace wchodzą: artysta plastyk, licencjonowany Przewodnik Beskidzki, redaktor naczelny 
Magazynu Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek.  

17. Szkoły, z których nadejdzie najwięcej prac, będą uhonorowane specjalnymi dyplomami. 
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