Regulamin
ogólnopolskiego konkursu
na przedmiot użytkowy
lub artystyczny
wykonany z drewna
„DREWN0 JEST WSPANIAŁE”
Od niepamiętnych czasów drewno odgrywa w życiu człowieka ogromną rolę. Stosowano je
nie tylko jako opał niezbędny do gotowania posiłków i ogrzewania pomieszczeń, jako materiał
konstrukcyjny lecz także jako podstawowy surowiec do wyrobu najróżnorodniejszych przedmiotów
codziennego użytku. Zastosowanie drewna jest tak powszechne, że trudno jest wymienić jakąś
dziedzinę gospodarki, w której nie byłoby ono wykorzystywane jako surowiec, produkt gotowy czy
materiał pomocniczy. Niezliczone są też przykłady zastosowań drewna w działalności artystycznej.
Obecnie w czasach zrównoważonego rozwoju, ranga drewna nabiera coraz większego znaczenia.
Podkreślane są jego walory ekologiczne, historyczne i wszechstronność wynikająca z unikatowych
właściwości.
Drewno jest to najważniejszy produkt pozyskiwany z lasu, którego cechy pragną
wyeksponować organizatorzy, szczególnie w jubileuszowym roku 90‐lecia funkcjonowania Lasów
Państwowych, ogłaszając ogólnopolski konkurs pt.: „Drewno jest wspaniałe”. Konkurs ten poprzedza
wystawa czasowa pod tym samym tytułem eksponowana w Ośrodku Edukacji „Łysy Młyn” przy
Nadleśnictwie Łopuchówko. Organizatorzy konkursu pragną zachęcić miłośników drewna, a zwłaszcza
uczniów, studentów, artystów i rzemieślników oraz hobbystów do tworzenia dzieł użytkowych w tym
wdzięcznym materiale i zapewnić prezentację prac na wystawie pokonkursowej oraz we własnych
wydawnictwach.

Organizatorzy:

Nadleśnictwo Łopuchówko

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu Wydział Leśny

Ośrodek Kultury Leśnej
w Gołuchowie

Patronat honorowy:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Poznaniu

Patronat medialny:

KONKURS:

„DREWNO JEST WSPANIAŁE”
Adresaci: do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników drewna bez względu na wiek!
Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
 wyroby użytkowe
 wyroby artystyczne
 wyroby edukacyjne
Warunki uczestnictwa:
1. Do konkursu można zgłaszać max. 3 prace.
2. Nadsyłane prace konkursowe muszą mieć charakter przedmiotów użytkowych lub
artystycznych wykonanych z drewna lub materiałów pochodnych.
3. Technika dowolna np.: rzeźbione, klejone, zbijane, różne łączniki mechaniczne.
4. Format dzieła:
Waga – do 50 kg
Wymiary nieprzekraczające 1mx1mx1m
5. Praca winna mieć wypełnioną kompletnie „Kartę opisu przedmiotu”.
6. Prace mogą być przesłane przesyłką pocztową lub kurierską na koszt autora lub dostarczone
osobiście.
Termin nadsyłania prac: do 5 września 2014 roku.
Prace należy nadsyłać na adres:
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko,
Łopuchówko 1,
62‐095 Murowana Goślina
z dopiskiem – konkurs: „DREWNO JEST WSPANIAŁE”

Kryteria oceny prac:
zgodność z tematem konkursu, pomysłowość ujęcia tematu, estetyka dzieła, nowatorskie podejście.
Skład komisji konkursowej:
‐przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,
‐przedstawiciel Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
‐ przedstawiciel Nadleśnictwa Łopuchówko,
‐ przedstawiciel Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
‐ Pani Grażyna Szymała‐Wołyńska ‐ artysta rzeźbiarz
‐ przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego.
Nagrody i dyplomy:
Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe (I, II, III miejsce), nagrody
specjalne: dyrektora RDLP Poznań, Dziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, dyrektora OKL
oraz wyróżnienia.
Uroczyste rozdanie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się 26 września 2014 roku w obiekcie
edukacyjno‐ turystycznym Dziewicza Góra
Warunki końcowe:
1) Zakończeniem konkursu będzie wystawa nadesłanych prac.
2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykonania zdjęć nadesłanych prac oraz zatrzymania
ich opisu dla publikacji w swoich wydawnictwach;
3) Nadesłane prace po zakończeniu wystawy autorzy będą mogli odebrać na koszt własny lub
przekazać decyzją pisemną na uzgodnionych warunkach wybranemu organizatorowi;
4) Nadesłane prace zostaną ubezpieczone.
Fundatorzy nagród:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Poznaniu
Nadleśnictwo Łopuchówko

Ośrodek Kultury Leśnej
w Gołuchowie

