Iwkowa, 02.11.2017r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Przeganiamy SMOG”
I.
II.

III.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Iwkowa.
Cele konkursu
1. Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza – pozytywne
przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na
zdrowie oraz komfort życia.
2. Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów w jakich
można to robić (uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza).
3. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt.
4. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
5. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności.
6. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.
Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Szkół Podstawowych znajdujących się
na terenie Gminy Iwkowa.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a.
b.
c.
d.

3.
4.

IV.

Przedszkolaki

Klasy I-III
Klasy IV-VII
Klasy gimnazjum.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej powietrza.
Przez pracę plastyczną rozumie się wykonanie plakatu dowolną techniką (np.
malowanie/rysowanie/wyklejanie).
5. Każda uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną wykonaną na
białym arkuszu papieru A3.
6. Na odwrocie pracy powinna znajdować się metryczka z następującymi danymi:
• data wykonania,
• nazwa placówki oświatowej, z której pochodzi praca,
• imię i nazwisko,
• oświadczenie, zgody rodziców/opiekunów (Załącznik nr 1),
• Właściciel pracy biorącej udział w konkursie ma obowiązek dostarczyć pracę
konkursową do Urzędu Gminy w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468 pok. 12.
7. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 30 listopada 2017r.
8. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej
prezentacji zgłoszonej pracy oraz publikacji zdjęć.
9. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 08 grudnia 2017r.
Kryteria stosowane podczas oceniania prac:
1. Zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu.

V.

2. Ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy).
3. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.
Upominki
1. Komisja konkursowa dokona oceny prac na podstawie przygotowanych prac i wyłoni
zwycięzców I, II oraz III miejsca dla każdego przedziału wiekowego.
2. Najciekawsze plakaty zostaną powieszone na tablicy na Sali widowiskowej w
Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej.
3. Upominki w konkursie współfinansowane zostaną w ramach projektu LIFE

pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego –
Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for
Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA /
LIFE14 IPE PL 021.
VI.

Informacje dodatkowe
1. Wszelkich informacji nt. konkursu, udziela Pani Agnieszka Mida – Ekodoradca Urzędu
Gminy Iwkowa, tel. 14-6844010 w.27,e-mail: a.mida@iwkowa.pl, pok. nr 12, 32-861
Iwkowa 468

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Załącznik nr 1
...............................................
(miejscowość, data)
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na udział ....................................................., (imię i nazwisko niepełnoletniego
uczestnika konkursu), którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym
„Przeganiamy SMOG”.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego
postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z późniejszymi
zamianami) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza
ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam,

że

zapoznałem/am

się

z

treścią

i

przyjmuję

warunki

określone

w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Przeganiamy SMOG”.

................................................
podpis rodzica/opiekuna

