KONKURS PLASTYCZNY „ JESTEM EKO”
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie
zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Lubaczów
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „ JESTEM EKO”
organizowanym w ramach ferii zimowych.

Konkurs będzie okazją do pokazania młodemu odbiorcy, że drobne czynności
proekologiczne, mogą wydawać się nieistotne lecz perspektywie czasu przynoszą
bardzo ważne i pozytywne efekty.
REGULAMIN KONKURSU
„JESTEM EKO”
1. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
2. Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
3. Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie i manualnie.
4. Promowanie zachowań mających na celu ochronę środowiska i przyrody.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest opracowany przez Organizatora konkursu tj. Gminy Ośrodek Kultury w
Lubaczowie.
2. Konkurs będzie trwać od dnia ogłoszenia do dnia 22 lutego 2022 roku.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród , dyplomów i upominków nastąpi w
dniu 24 lutego 2022r. w Domu Kultury w Młodowie podczas BALU KARNAWAŁOWEGO
„ JESTEM EKO”.
3. ZASADY UCZESTNICTWA
1.Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież zamieszkujące Gminę Lubaczów
2. Konkurs zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych
I KATEGORIA WIEKOWA od 6 do 10 lat
II KATEGORIA WIEKOWA od 11 do 17 lat
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki:
 EKOLOGII
 OCHRONY PRZYRODY
 SEGREGACJI ODPADÓW
 RECYKLINGU
 ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 OCHRONY ŚRODOWISKA – POWIETRZA, WODY I GLEBY
Wybór tematyki, technika i format wykonywania prac jest dowolny.
Zapraszamy do wykonywania prac artystycznych w postaci plakatu, rysunku, modelu,
instalacji lub makiety z wykorzystaniem różnorodnych materiałów pochodzących z
recyklingu, a także materiałów plastycznych.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

4. Praca musi być oznaczona METRYCZKĄ na której zostaną zamieszczone informacje tj.
- Imię i nazwisko uczestnika
- Wiek uczestnika z zaznaczeniem kategorii konkursowej
- Adres zamieszkania
- Kontakt tj. nr telefonu.
5. Wykonaną pracę konkursową oznaczoną na odwrocie metryczką należy dostarczyć
do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 25, 37-600 Lubaczów.
Najpóźniej do dnia 22 lutego 2022 roku do godz. 15.00
6. Do pracy konkursowej należy załączyć zgodę na umieszczenie sfotografowanej pracy na
stronie internetowej Gminy Lubaczów i do wykorzystywania pracy w jakikolwiek inny
sposób przez Organizatora wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Jury powołane przez Organizatora, w terminie do 24 lutego 2022r., dokona oceny
nadesłanych prac konkursowych i wyłoni prace laureatów, które wyróżni i nagrodzi.
2. Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:
- estetykę i technikę wykonania
- dobór materiałów
- zgodność wykonania pracy z założeniami konkursu
- wkład pracy
3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Lubaczów oraz
w mediach społecznościowych w terminie do 28 lutego2022 roku.
4. Autorzy wyróżnionych prac, w każdej z dwóch kategorii wiekowych, otrzymają nagrody
i dyplomy natomiast każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace konkursowe będą mogły być wykorzystane w ramach kampanii edukacyjnych
i informacyjnych Gminy Lubaczów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora:
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

