REGULAMIN KONKURSU NA IMIĘ DLA ŻUBRÓW
Regulamin Konkursu na imię dla żubrów, które urodziły się w 2021 r. w Zagrodzie
Pokazowej Żubrów w Mucznem.
§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Nadleśnictwo Stuposiany.
2. Celem Konkursu jest popularyzacja gatunku jakim jest żubr, zainteresowanie jego
biologią i behawiorem oraz zachęcenie do odwiedzenia Zagrody Pokazowej Żubrów w
Mucznem.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników bieszczadzkiej natury.
W Konkursie może brać udział każdy zainteresowany, bez względu na wiek.
4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem podanego poniżej adresu e-mail,
na który należy przesyłać propozycje: ewelina.baran@krosno.lasy.gov.pl.
5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie
internetowej Nadleśnictwa Stuposiany oraz profilu Facebook w/w jednostki.
www.stuposiany.krosno.lasy.gov.pl
oraz
https://www.facebook.com/NadlesnictwoStuposianyLasyPanstwowe/
6. Wszelkie pytania należy kierować pod adres mailowy podany w punkcie 6 lub
poprzez wiadomość na profilu Facebook.
7. Konkurs rozpoczyna się od 18 listopada i trwa do 02 grudnia 2021 r.
8. W konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które wpłyną od 18 listopada
do 02 grudnia 2021 roku.
9.

Nadesłanie

propozycji

na

wskazany

adres

mailowy

jest

jednoznaczne

z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może przesłać propozycję dwóch imion męskich dla żubrów. Jeżeli
propozycji będzie więcej, dwie pierwsze wezmą udział w konkursie.
2. Imię musi rozpoczynać się na litery PU… - początek imienia przypisany dla żubrów
linii białowiesko-kaukaskiej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia imion, które już są nadane
żubrom wpisanym do Księgi Rodowodowej Żubrów.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie
1.Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest przesłać propozycję
pocztą elektroniczną: ewelina.baran@krosno.lasy.gov.pl (wskazać swój adres email
lub numer telefonu, który umożliwi Organizatorowi kontakt z uczestnikiem w sprawach
związanych z realizacją Konkursu).
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego „Nazwa
użytkownika” została umieszczona na liście konkursowej stworzonej na potrzeby
Organizatora.
3. Propozycję można przesłać tylko raz. Świadome wielokrotne przesyłanie propozycji,
przez tę samą osobę, skutkować będzie wzięciem pod uwagę wiadomości, która
pojawiła się w skrzynce odbiorczej jako pierwsza wysłana z tego samego adresu
mailowego.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 18 listopada 2021 do 02 grudnia 2021 roku – po
tym terminie propozycje nie będą brane pod uwagę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez
Uczestnika przy wysyłaniu propozycji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za
zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
§ 4 Jury i sposób oceny
1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie propozycje nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc po uwagę
m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych propozycji.
4. Zadaniem Jury jest:
- kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,
- odrzucenie imion, które już są nadane żubrom wpisanym do Księgi Rodowodowej
Żubrów,
- ocena propozycji poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów
stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 10 dla każdej z nich.

§ 5 Nagrody
1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których propozycje uzyskają największą liczbę
punktów.
2. Zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla najlepszych imion.
3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk
laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych
organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
4. Nagrody zostaną przesłane pocztą po uprzednim skontaktowaniu się z Laureatami
Konkursu.

