
I Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest redakcja „Lasu Polskiego” – dwutygodnika leÊników i przyjació∏ lasu, wyda-

wanego przez  Ofi cyn´ Wydawniczà Oikos z siedzibà w Warszawie.

2. Patronat nad konkursem sprawuje Minister Ârodowiska oraz Dyrektor Generalny Lasów Paƒstwowych.   

II Zasady konkursu

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich nadleÊnictw, które posiadajà opublikowane foldery, prospekty. 

Udzia∏ w nim jest bezp∏atny.

2. Celem konkursu jest wy∏onienie najlepszego folderu prezentujàcego nadleÊnictwo, jako wa˝nego 

elementu promowania wiedzy o lesie, roli leÊników w jego ochronie i racjonalnym gospodarowaniu, 

w kszta∏towaniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku Lasów Paƒstwowych, a tak˝e promocji turystyc-

znej regionu i polskich lasów.

3. NadleÊnictwo uczestniczàce w konkursie powinno przys∏aç na adres redakcji po 3 oryginalne egzem-

plarze (prosimy nie przysy∏aç kserokopii i skanów) ka˝dego z tytu∏ów folderów, które chce zg∏osiç do oceny.

4. Ocena folderów odb´dzie si´ w dwóch etapach:

• w pierwszym etapie – foldery oceni zespó∏ z∏o˝ony z pracowników redakcji „Lasu Polskiego” i studia 

grafi cznego Ofi cyny Wydawniczej Oikos;

• w drugim etapie – 12 tytu∏ów z najwy˝szà liczbà punktów wy∏onionych w etapie pierwszym oceni indy-

widualnie ka˝dy z trojga cz∏onków jury reprezentujàcych: DGLP, Ministerstwo Ârodowiska, Polskà Organ-

izacj´ Turystycznà. Jurorzy nie b´dà poinformowani o wynikach punktacji na etapie I.

5. Podczas oceny jurorzy zwrócà uwag´ na nast´pujàce cechy wydawnictw: oryginalnoÊç, jakoÊç wyko-

nania, czytelny charakter ca∏oÊci, adekwatnoÊç pod wzgl´dem grupy docelowej, styl oraz poprawnoÊç 

j´zykowa, obecnoÊç i sposób przekazania treÊci o charakterze informacyjnym. Ka˝de kryterium obecne 

w karcie oceny b´dzie punktowane w skali 0–10 pkt. Ca∏kowita ocena przyznana przez jurora b´dzie Êred-

nià z sumy punktów przyznanych dla poszczególnych kryteriów.

6. Ostatecznà, decydujàcà o zwyci´stwie punktacjà, b´dzie Êrednia z sumy punktów przyznanych przez 

ka˝dego z jurorów zewn´trznych i jurorów w redakcji.

7. Trzy z najwy˝ej punktowanych folderów zostanà zeskanowane i udost´pnione do obejrzenia na stronie 

www.laspolski.net.pl oraz www.czaswlas.pl , wraz z wynikiem ostatecznej oceny punktowej.

III Terminy

1. NadleÊnictwa powinny przysy∏aç 3 egzemplarze folderów na adres: 

Redakcja „Lasu Polskiego”, ul. Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa, do dnia 20 paêdziernika. 

2. Rozstrzygni´cie konkursu nastàpi 20 listopada.

Zwyci´zcy zostanà og∏oszeni w numerze 23 „Lasu Polskiego” oraz na stronach internetowych 

www.laspolski.net.pl i www.czaswlas.pl .

IV Nagrody 

1. Organizatorzy nagrodzà trzy najlepsze publikacje.


