
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE 

EKOLOGICZNEJ 

„RZEŹBA Z ODPADÓW – SYMBOL NASZYCH CZASÓW” 

 

 

 § 1  

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny o tematyce 

ekologicznej. 

 § 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 kategorii wiekowej 7 – 14 lat zamieszkujące na terenie   

Gminy Golub-Dobrzyń. 

2. Konkurs trwa od 25.04.2022 r. do 10.05.2022 r.  

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy – rzeźby wykonanej z odpadów komunalnych  

o maksymalnej wysokości 50 cm i przesłanie jej lub przyniesienie do Urzędu Gminy Golub-

Dobrzyń ( II piętro, pokój nr 13) do dnia 10.05.2022. 

4. Format prac – rzeźba z odpadów. 

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: 

  Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę rzeczową. 


