REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT I HASŁO PROMUJĄCE KAMPANIĘ EKOLOGICZNĄ

„NIE ZATRUWAJMY I NIE ZAŚMIECAJMY
RZEKI CHODELKI ”
Organizatorzy konkursu:
Zespół Szkół w Chodlu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim
Cele konkursu:
 Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie
świadomości i zainteresowań uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony
środowiska naturalnego,
 Zachęcanie do troski o otaczające środowisko,
 Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w
domu, szkole i najbliższym otoczeniu,
 Pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska
 Rozwój wrażliwości artystycznej.
Zasady uczestnictwa:
Do udziału w konkursie, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, a także wychowanków domów kultury.
Kategorie wiekowe:
Kategoria A – klasy IV-V szkół podstawowych,
Kategoria B – klasy VI-VIII szkół podstawowych i klasy gimnazjalne,
Kategoria C – szkoły ponadgimnazjalne,
Kategoria D – Domy kultury.
Technika i format:
 techniki dowolne
 format A4, A3, A2
Temat konkursu:
 Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne o tematyce
ekologicznej.
 Głównym tematem konkursu jest rzeka Chodelka przepływająca przez
powiat opolski i oraz problem związany z brakiem odpowiedniej dbałości o
ochronę jej czystości.

 Można pokazać walory rzeki Chodelki, możliwości jej pozytywnego
wykorzystania (np. wędkarstwo, spływy kajakowe, kąpiele) i dbanie o
ekologię.
 Plakaty mogą piętnować zanieczyszczanie i zatruwanie rzeki Chodelki
zarówno przez pojedyncze osoby jak i firmy.
 Warto pokazać, co stanie się z rzeką i jej mieszkańcami, jeśli będziemy
niszczyć rzekę i jaki wpływ będzie miało to na życie ludzi. Plakat może
promować działania mieszkańców na rzecz ochrony rzeki i ekologii.
 Plakat powinien być czytelny i zwracać uwagę odbiorcy.
 Hasło promujące kampanię ekologiczną powinno być krótkie i czytelnie
wkomponowane w obraz.
 Rozpatrywane będą tylko prace indywidualne.
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną
pracę.
 Każdą pracę prosimy opisać na załączonej do regulaminu metryczce.
Wypełnioną czytelnie drukowanymi literami metryczkę należy umieścić w
sposób trwały na odwrocie pracy, w jej prawym dolnym rogu.
( załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu)
Termin i miejsce składania prac:
 Prace należy dostarczyć do:
Zespołu Szkół w Chodlu
ul. Partyzantów 39,
24-350 Chodel,
tel. 81 829 10 27,
e-mail: zespolszkol2@wp.pl
 do dnia 20 kwietnia 2019 roku.
Liczy się data stempla pocztowego po tym terminie prace nie będą
przyjmowane.
 Wyniki konkursu oraz informacja o rozdaniu nagród zostaną przekazane do
szkół oraz ogłoszone na stronie internetowej: organizatorów.
 Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w dniu 26 kwietnia 2019 w Zespole
Szkół w Chodlu o czym laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub
przez e-mail.
Warunki oceny oraz wyboru w konkursie plastycznym:
Oceny prac dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez
organizatorów.
Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę:








zgodność z celami konkursu,
atrakcyjność i oryginalność,
czytelność tematu,
poziom artystyczny,
estetykę wykonania,
dobór środków przekazu treści.

Uwagi dodatkowe:
 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych
autorów prac w związku z celami konkursu i promocją.
 Zespół szkół w Chodlu i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu
Lubelskim nabywają majątkowe prawa autorskie do dostarczonych prac
w następujących zakresach: wykorzystywania kompozycji do wszelakiej
prezentacji (wydania, wystawiania, pokazywania – wszystkie formy
udostępniania), przetwarzania i wprowadzania do obrotu.
 Uczestnicy konkursu wraz z pracą konkursową dostarczają podpisane
oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureatów konkursu
będzie ostateczna.
 Na konkurs należy dostarczyć prace niepublikowane wcześniej.
 Niniejszy Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady
konkursu.
 Nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację treści
Regulaminu.
 W sprawach nieobjętych Regulaminem decydują Organizatorzy.

