

REGULAMIN KONKURSU

pt. „ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU PRZY PAŁACU-SIEDZIBIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
 IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY”.


 § 1.  Organizator: Dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, ul. Korczaka 1.

§ 2.Patronat:  Nadleśnictwo w Damnicy.

§ 3.Cele konkursu: 
       Upływ czasu istotnie zmienił funkcje, znaczenie i wygląd parku przypałacowego w Damnicy. W dzisiejszych czasach zaspokajanie potrzeb mieszkańców, podnoszenie jakości życia w szacunku dla tradycji, funkcjonalność i troska o ład przestrzenny są postulatami oczywistymi. 
       Celem konkursu jest wykorzystanie potencjału twórczego tkwiącego w młodzieży szkolnej                              z terenu powiatu słupskiego i m. Słupska poprzez umożliwienie jej wykonania projektu zagospodarowania terenu historycznego parku krajobrazowego w Damnicy i nadania mu poprzez to formy bardziej atrakcyjnej i funkcjonalnej.
Zamierzeniem pomysłodawcy jest uwrażliwienie młodzieży na aktualne problemy funkcjonowania i rewaloryzacji zabytków ogrodowych i jednoczesne sprowokowanie ich do określenia swojego stosunku  w tym przedmiocie poprzez własne przemyślenia. 
      Ponadto mamy nadzieję, że projektanci zainteresują się historycznym wymiarem zadania                              i pomysł oprą o pierwotne uwarunkowania powstania parku. 

§ 4.Forma i przedmiot Konkursu: 
1) Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych                    z terenu powiatu słupskiego i m. Słupska.
2) Projekty mogą być opracowywane indywidualnie lub zespołowo (max w grupie do 3 osób).
3) Przedmiotem Konkursu jest projekt szkicowy wykonany dowolną techniką (również komputerową) w formie posteru. 

§ 5.Warunki uczestnictwa: 
1)Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie gotowych projektów – w formie papierowej                                           i elektronicznej -  w terminie do godz. 15.00 w dniu 28 października 2010r.  (czwartek).
2)Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:  tytuł projektu,  imię i nazwisko ucznia/ów, adres zamieszkania, klasę i szkołę, w której aktualnie się uczy. 

§ 6.Terminy trwania konkursu: 
1) ogłoszenie konkursu:  30 marca 2010 roku.
2) składanie prac:  do godz. 15.00  w dniu 28 października 2010 roku (czwartek) – liczyć się będzie czas faktyczny złożenia prac w SOSW w Damnicy,
3) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  do 19 listopada 2010 r.
4)ogłoszenie wyników i wręczenie nagród autorom 3 najciekawszych prac – z jednoczesnym otwarciem wystawy pokonkursowej w sali lustrzanej damnickiego pałacu (SOSW) – nastąpi                          w dniach 22 - 26 listopada 2010 r.
6)wystawa pokonkursowa przeniesiona zostanie do holu Starostwa Powiatu Słupskiego w dn.                               29 listopada  – 10 grudnia 2010 r. 

§ 7.Miejsce składania prac:  
	sekretariat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.  Marynarza Polskiego, ul. Korczaka 1,  76 – 231  Damnica,  z dopiskiem: Konkurs pt.„ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA  PARKU PRZY PAŁACU – SIEDZIBIE SPECJALNEGO OSRODKA  SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARYNARZA POLSKIEGO                         W DAMNICY”,

2)  prace można złożyć osobiście lub drogą pocztową.

§ 8.Komisja konkursowa:
1) Prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez  5 – osobowe jury, w skład którego wejdą:
- przedstawiciel Nadleśnictwa Damnica
- przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- przedstawiciel Starosty Powiatu Słupskiego
- 2 przedstawicieli SOSW w Damnicy.

§ 9.Ogłoszenie wyników: w dniach 22 – 26 listopada 2010 r.

§ 10.Nagrody: 
1)Na nagrody została przeznaczona kwota w wysokości  ok.  2.000,00  zł.
2)Pula nagród zostanie rozdzielona - zgodnie z propozycjami jury - dla autorów 3 najciekawszych prac.
3)Nagrody zostaną wręczone w postaci  rzeczowej. 

§ 11.Promocja wyników Konkursu:  
1) na stronach  Internetowych: SOSW w Damnicy,  Nadleśnictwa Damnica,  Starostwa Powiatu Słupskiego, Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2) w lokalnej prasie, w tym: Głos Pomorza, Dziennik Bałtycki.

§ 12.Informacje dodatkowe: 
1)organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów zamieszczonych w  §  6 Regulaminu Konkursu, 
2)wszelkie dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać w SOSW w Damnicy:
a)   e- mail:   oswdamnica@wp.pl,     tel/fax:  0 59 811 30 69,  
b)  dyr. Ośrodka Władysława Hanuszewicz    -    w-han@wp.eu ,   Tel.    0 501 475 194,  
c)  kier. gosp. Bożena Kowalko  -   Tel.   0 783 103 350.




