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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO - EDUKACYJNEGO

„Stworki Śmieciorki”
Postanowienie ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze
Bytowskie” w Łupawsku.
2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych oraz placówek
wychowawczych znajdujących się na obszarze Pojezierza Bytowskiego.
3. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez
organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.

Cel konkursu







poznawanie takich pojęć jak odpady, segregacja, recykling
kształtowanie przekonania o konieczności ochrony przyrody
pobudzanie aktywności twórczej i kreatywności u dzieci
kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne
zachęcenie do rodzinnego i kreatywnego spędzania czasu z wykorzystaniem istotnego
tematu z dziedziny ochrony środowiska
kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych oraz propagowanie szacunku do
natury

Zasady uczestnictwa
1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i wykonać pomysłową oraz
oryginalną pracę wspólnie z rodzicami wykorzystując materiały, które na co dzień
wyrzucamy do kosza, ( np. rolki po papierze toaletowym, puszki po napojach i
konserwach, nakrętki, butelki plastikowe itp.).
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną postać.
3. Wykonanie i format pracy dowolny.
4. Uczestnicy musza nadać imię dla wykonanego przez siebie „Stworka Śmieciorka”
5. Wychowawca klasy powinien wydrukować regulamin konkursu wraz z kartą
zgłoszeniową i przekazać zainteresowanym uczniom do domu.
6. Uczniowie przygotowują pracę w domu wspólnie z rodzicami bądź opiekunami.
7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z
pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik
nr 1 do Regulaminu do pobrania na stronie internetowej www.rlgd-pb.pl ) z
pełną nazwą placówki oraz z podpisem rodzica bądź opiekuna.
8. Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełniony Quiz edukacyjny (załącznik nr
2 do Regulaminu do pobrania na stronie internetowej www.rlgd-pb.pl ).
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9. W przypadku nieczytelnych danych na Karcie zgłoszeniowej, praca nie będzie
oceniana przez Komisję.
10. Prace uczestników powinny zostać dostarczane przez szkołę bądź osobiście przez
rodzica lub opiekuna do Łupawska.
11. Ocena Komisji będzie uwzględniać :
- poziom artystyczny wykonanej pracy
- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania,
- wykorzystanie materiałów recyklingowych.
- zgodność pracy z podaną tematyka konkursu;

Termin i warunki dostarczenia prac
1. Termin dostarczenia prac upływa 15 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do
Stowarzyszenia RLGD PB ).
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie
danych należy dostarczyć osobiście w sekretariacie biura
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
Łupawsko 12
77-116 Czarna Dąbrówka
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Zasady przyznawania nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 marca 2018r., a wyniki zostaną podane do
wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.rlgd-pb.pl.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa.
3. Komisję powołuje Organizator.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
6. Pracę zostaną ocenione kategoriach wiekowych :
- I klasa podstawowa
- II klasa podstawowa
- III klasa podstawowa
Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wybierze zwycięskie
„Stworki Śmieciorki”
7. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów prac, które
według Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi.
8. Autorzy zwycięskich prac oraz placówki, której jest podopiecznym, zostaną
telefonicznie powiadomieni o przyznaniu nagrody.
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Ustalenia dodatkowe
1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich
prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez
rodzica lub opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Więcej informacji u Pani Anity Kulas pod numerem tel. 59 822-12-50

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze”

