REGULAMIN KONKURSU NA NADANIE NAZWY (IMIENIA)
KSIĄŻENICKIEMU POMNIKOWI PRZYRODY ( LIPA DROBNOLISTNA)
ZNAJDUJĄCEMU SIĘ PRZY ULICY KLIMKA w KSIĄŻENICACH.
Organizatorzy : Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” oraz Sołtys i Rada
Sołecka Książenic
Cele konkursu :
 Budowanie więzi emocjonalnej z otaczającą przyrodą poprzez nadanie nazwy
pomnikowi przyrody ( lipa drobnolistna przy ul. Klimka ) i tym samym
zwiększenie jego rozpoznawalności i identyfikacji z lokalnymi zasobami
przyrodniczymi.
 Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców poczucia harmonii
ze środowiskiem i całą przyrodą.
 Promowanie postaw sprzyjających ochronie zasobów przyrody i piętnowanie.
zachowań prowadzących do degradacji środowiska przyrodniczego.
Adresaci ;
Mieszkańcy Książenic oraz uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej w
Książenicach.
Warunki konkursu ;
 Proponowana nazwa ma podkreślić tożsamość drzewa i bezpośrednio
nawiązywać do historii Książenic, a w szczególności do osób które
przyczyniły się do rozwoju miejscowości oraz zabytków kultury materialnej.
Nazwa powinna być w miarę krótka, jedno lub dwuwyrazowa .
 Zgłoszenia nazwy należy dokonać na Karcie Zgłoszenia (Zał. Nr 1 do
regulaminu konkursu) na adres Sołtysa – Książenice, ul. Ks. Pojdy 125 lub
emailem na adres soltys.ksiazenice@gmail.com
Konkurs organizowany w ramach projektu „Jesteśmy częścią przyrody - kontynuacja”
dofinansowanego przez
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach konkursu ofert na realizacje zadania publicznego:
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku.

 W imieniu niepełnoletnich uczestników, zgłoszenie podpisuje ich opiekun
prawny.
 Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15.08.2018 r.
 Zgłoszenie propozycji nazwy jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich na rzecz organizatora. Nadesłane Karty Zgłoszenia nie podlegają
zwrotowi .
 Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celach
konkursowych. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu.
 Wyboru nazwy Pomnika dokona Rada Sołecka wraz z przedstawicielem
Zarządu SPL „Dzwon”.
 Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone upominkami.
 Wybrana nazwa będzie oficjalną nazwą tego Pomnika Przyrody.
 Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną umieszczone na stronie www
Organizatora oraz przekazane do Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

Kontakt w sprawie konkursu i regulaminu ;
Marek Szczech tel. 602 632 064 e-mail soltys.ksiazenice@gmail.com
Organizatorzy.

Konkurs organizowany w ramach projektu „Jesteśmy częścią przyrody - kontynuacja”
dofinansowanego przez
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach konkursu ofert na realizacje zadania publicznego:
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku.

