
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„W NASZEJ GMINIE NIE CHCEMY SMOGU- WYMIEŃ PIEC”

1. Organizator  konkursu: Burmistrz  Wilamowic,  Gminna  Biblioteka
Publiczna Wilamowice

2. Cel konkursu:
-  Podniesienie  świadomości  ekologicznej  z  zakresu  ochrony  powietrza  
i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza, 
- Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza, 
- Poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, 
- Przybliżenie problemu smogu, jego przyczyn i konsekwencji, 
- Uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych, 
- Zwrócenie uwagi na problem smogu w odniesieniu do jakości życia na Ziemi,
- Dostrzeżenia zagrożeń wynikających z dynamiki zmian klimatycznych. 
 
3. Uczestnicy:
- Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
- Ustala się kategorie wiekowe autorów prac:
Kategoria I – uczniowie klas I-III 
Kategoria II – uczniowie klas IV-VII
-  Od  Uczestników  konkursu  wymagana  jest  zgoda  i  podpis
rodziców/opiekunów, które należy dołączyć do pracy

4. Przedmiot konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie:
- Przedmiotem konkursu jest autorska praca plastyczna płaska, nawiązująca do
tytułu Konkursu.  Zwycięskie  prace  zostaną wykorzystane jako wzór plakatu
promującego działania Gminy Wilamowice w zakresie Czystego Powietrza.
- Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo,
wyklejanka, itp.) w formacie A4 lub A3.
-  Przygotowana  praca  powinna  posiadać  jednego  autora  i  być  przez  niego
samodzielnie wykonana.
-  Pracę  należy  podpisać  na  odwrocie  drukowanymi  literami  wpisując:  
imię i nazwisko autora oraz numer klasy

5. Ocena:
- zgodność pracy z regulaminem oraz tematem konkursu
- ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, estetyka pracy)
- stopień trudności wykonania pracy
- inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu



6. Nagrody:
- Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze prace w każdej grupie wiekowej
- Prace zostaną ocenione i nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi;

7. Terminy:
-  Prace  należy  dostarczyć  do  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  Wilamowice,
 w terminie do 18 czerwca 2021 r.
- Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 25 czerwca 2021 r.

8. Postanowienia końcowe:
- Z pośród wszystkich prac zostaną wybrane najciekawsze propozycje, które  
w formie plakatów zostaną wykorzystane do celów promocyjnych na terenie
Gminy Wilamowice. 
- Regulamin konkursu i formularz oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika
dostępne są na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice
oraz na stronie Urzędu Gminy Wilamowice
-  Wszystkie  prace  biorące  udział  w  konkursie  pozostają  własnością
organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji
- Każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu
- O sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator

Wszelkich  informacji  nt.  konkursu  udziela  Gminna  Biblioteka  Publiczna
Wilamowice pod numerem telefonu  33 8457 193.


