
                                     REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
                                         
                                        „Zakochani w recyklingu” 
  

Organizator: 

Dom Kultury”Jowisz”, ul. Dworcowa 95, 
59-180 Gaworzyce tel. 781316100
 e-mail: dk-jowisz@wp.pl

Cele konkursu:   

  Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej. 
   Podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kształtowanie prawidłowych 

postaw ekologicznych oraz promowanie selektywnego zbierania odpadów. 
Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na 
określony temat tworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionych manualnie. 

  Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody. 

Warunki uczestnictwa: 

  Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
  W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką, (malarstwo, collage, rysunek, 

grafika, techniki mieszane, itp)
   Prace będą przyjmowane w formacie A3. 

  Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną, (praca autorska) 
  Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

   Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora. 

Termin: 
  Prace plastyczne należy składać w Domu Kultury „Jowisz”, ul. Dworcowa 95  do dnia 15.03.2018 roku. 
  Rozdanie nagród odbędzie się 21 .03.2018 r.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród: 

  Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora. 
  Decyzje Jury są niepodważalne. 
  Jury szczególną uwagę będzie zwracało na: - estetykę wykonania - zgodność wykonania z założeniami 

konkursu - wkład pracy. 
  Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomu, nagrody i wyróżnienia.

Postanowienie końcowe: 

Każda praca powinna być OBOWIĄZKOWO oznaczona metryczką napisaną komputerowo lub 
drukowanymi literami (CZYTELNIE) zawierającą: Imię i nazwisko autora pracy, WIEK , adres placówki  lub 
miejsce zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 
Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art.50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 1994 r. Nr.24 poz.83)  
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przekazywanie jego 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy organizacji konkursu( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2001r.Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 


