
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

PODWÓRKO – Ekologiczne podwórko

ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku

CEL KONKURSU

W  dobie  gwałtownych  zmian  i  szybkiego  rozwoju  cywilizacyjnego  coraz  większego
znaczenia  nabierają  pojęcia  „ekologia”  oraz  „ochrona  środowiska”.  Środowisko  wpływa  na
człowieka,  również  człowiek  oddziałuje  na  miejsce,  w  którym żyje,  z  tą  różnicą,  że  nasze
oddziaływanie jest  często destrukcyjne.  Znaczną  część  tych niewłaściwych działań  możemy
jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku. Każdy z nas pragnie żyć w
domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze. Zmieniając własne zachowania możemy
wytworzyć  w  sobie  nawyki  takiego  postępowania,  które  przyczynią  się  do  ograniczenia
zanieczyszczenia  środowiska w naszym najbliższym otoczeniu.  Często  są  to  bardzo proste
działania.

Pokażcie jak rozumiecie pojęcie ekologii za pomocą prac plastycznych. Możecie pokazać
w jaki sposób dbać o środowisko naturalne bądź ukazać jego piękno. 

Pamiętajmy,  że  jesteśmy częścią  przyrody,  wi ęc  dbajmy o  ni ą  w  sposób
szczególny.

Zapraszamy do twórczej interpretacji tematu!



UCZESTNICY
Dzieci i młodzież w wieku 4–19 lat

WARUNKI KONKURSU
Format min. A3, technika dowolna – płaska, liczba nadesłanych prac max 10 z  placówki/szkoły.
Prac nie należy oprawiać.  Każda praca powinna zawierać  na odwrocie dane autora (imię  i
nazwisko, wiek – klasa, nazwę szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna).
UWAGA:  do zestawu prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do
regulaminu konkursu) oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie
i  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  (załącznik  nr  1  do  regulaminu  konkursu). PRACE
NIESPEŁNIAJĄCE TYCH WARUNKÓW NIE BĘDĄ OCENIANE!  Przystąpienie do konkursu
jest  równoznaczne  z  akceptacją  powyższego  regulaminu  oraz  z  wyrażeniem  zgody  na
nieodpłatną  publikację  i  reprodukowanie  zgłoszonych  prac  w  wydawnictwach  promujących
Galerię  „Prezentacje”  oraz  twórczości  dzieci  i  młodzieży.  Prace  nagrodzone  i  wyróżnione
przechodzą na własność organizatora.

TERMIN SKŁADANIA PRAC
Prace  wykonane  zgodnie  z  regulaminem należy  przesłać  w  opakowaniach  zapewniających
bezpieczne  dotarcie  przesyłki  do  dnia  30.04.2020  r.  na  adres:  MŁODZIEŻOWY  DOM
KULTURY, UL. SZARYCH SZEREGÓW 8, 76-200 SŁUPSK  z dopiskiem PODWÓRKO.

OCENA PRAC
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa. Prace będą oceniane
w następujących kategoriach wiekowych:
- przedszkola
- klasy I–III  SP
- klasy IV–VI SP
- klasy VII–VIII SP
- szkoły średnie
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkslupsk.pl 

NAGRODY
Organizatorzy konkursu przewidują  dla autorów nagrodzonych i  wyróżnionych prac nagrody
rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Wszyscy Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.

Kwalifikacja do wystawy nie jest nagradzana dyplome m ani nagrod ą.

UWAGI
Koszty  przesyłki  prac  ponoszą  ich  autorzy.  Nadesłane  prace  nie  podlegają  zwrotowi.
Organizator  nie  odpowiada  za  ewentualne  uszkodzenie  prac  wysłanych  pocztą  lub  za
pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkich dodatkowych informacji udziela:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk, 
tel./fax 59 842 50 52, e-mail: mdkslupsk@wp.pl

Koordynatorem Konkursu jest Kinga Zaborowska



   Załącznik nr 1 do regulaminu

                                    X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

                   Podwórko – Ekologiczne podwórko

       Słupsk, dn. ………………………………….

                                     

                                      Zgoda rodziców / prawnych opiekunów 

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

................................................................................................................................................

w  Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym  PODWÓRKO  –  Ekologiczne  podwórko  na

zasadach określonych w regulaminie. 

                                                                                                podpis rodzica / opiekuna 

                                                                                                           ………………………....... 

             Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

przez organizatora konkursu tj. Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, zgodnie z ustawą z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia

2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia

2016.05.04),  dla celów związanych z  organizowaniem konkursu,  publikacją zgłoszonych

prac w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych. 

                                                                                                podpis rodzica / opiekuna

                                                                                                                …………………………



     Załącznik nr 2 do regulaminu

                                    X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

                   Podwórko – Ekologiczne podwórko

       Słupsk, dn. ………………………………….

                          

Karta zgłoszenia

X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PODWÓRKO – Ekologiczne podwórko

1. Adres szkoły/placówki

………………………………………………………..................………………………………….

………………………………………………………….................……………………………......

2. Nr telefonu/faksu  …….............…………………………………………………………………..

3. Adres e-mail   ……..............………………………………………………………………...........

4. Imię i nazwisko nauczyciela    …..............………………………………………………………

LISTA UCZESTNIKÓW:

Imię i nazwisko autora, wiek, klasa

1. ….............................…………………………………………………………………………………..........

2. ….............................…………………………………………………………………………………..........

3. ….............................…………………………………………………………………………………..........

4. ….............................…………………………………………………………………………………..........

5. ….............................…………………………………………………………………………………..........

6. ….............................…………………………………………………………………………………..........

7. ….............................…………………………………………………………………………………..........

8. ….............................…………………………………………………………………………………..........

9. ….............................…………………………………………………………………………………..........

10.  ….............................………………………………………………………………………………….........




