
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNEGO  

„MYŚLĘ O PREZENTACH, ALE CZY MYŚLĘ O EKOLOGII?” 

 

 § 1  

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczno-fotograficzny 

„Myślę o prezentach, ale czy myślę o ekologii?” Przedstaw propozycje opakowań, prezentów, 

ozdób choinkowych w wydaniu ekologicznym. 

 § 2  

Celem konkursu jest: 

1. Podnoszenie świadomości proekologicznej. 

2. Propagowanie dbałości o środowisko w miejscu zamieszkania. 

3. Uświadomienie dzieciom możliwości wtórnego wykorzystywania odpadów. 

4. Zwrócenie uwagi na przyczyny narastającej lawiny odpadów, a także problem z ich 

usuwaniem. 

5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i troski  

o najbliższe otoczenie. 

6. Wyrabianie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska z jednoczesnym 

zrozumieniem jego związku ze zdrowiem oraz stymulowanie dziecięcej aktywności  

w kierunku poznania i rozumienia otaczającej przyrody. 

7. Rozwijanie fantazji i wyobraźni oraz talentów plastycznych dzieci i młodzieży. 

             § 3 

Organizatorem konkursu jest Gmina Golub-Dobrzyń. 

           § 4 

Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 7 – 14 lat zamieszkujące na terenie   

Gminy Golub-Dobrzyń. 

2. Konkurs trwa od 29.11.2021 r. do 10.12.2021 r.  

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy (ozdoby, opakowania) dowolną techniką lub 

zrobienie fotografii wykonanego własnoręcznie prezentu i dostarczenie do Urzędu Gminy 

Golub-Dobrzyń (II piętro, pokój nr 13), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pocztą lub 

osobiście do dnia 10.12.2012 r. 

4. Format prac dowolny. 

5. Warunki przyjęcia pracy plastycznej - każda praca musi zawierać: imię  

i nazwisko dziecka, wiek, miejsce zamieszkania, krótki opis pracy (metryczka – załącznik nr 



1). 

6. Nadesłanych prac nie zwracamy.  

7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatorów, którzy 

zastrzegają sobie prawo do ich publikacji. 

8. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

9. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursów oraz udzielającą wyjaśnień w imieniu 

organizatorów jest Pani Irmina Krupa Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 

Gminy Golub-Dobrzyń, tel. 531 459 466. 

§ 5 

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

Decyzje komisji są ostateczne. Oceniając prace będzie brane pod uwagę nawiązanie  

do tematu konkursu, samodzielność, staranność, pomysłowość, ogólne wrażenie 

artystyczne.  

 Nagrody: 

  Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe. 


