REGULAMIN KONKURSU
„Zrób to ze mną mamo- tato. Nadaj drugie życie odpadom.”

Postanowienia ogólne:

I.

1. Konkurs rodzinny „Nadaj drugie życie odpadom ”, prowadzony na zasadach
określonych niniejszym konkursem.
2. Organizatorem konkursu ekologicznego jest Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda
Kapuścińskiego w Pawłowie oraz Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci wraz z osobą dorosłą, zamieszkałych na terenie
Gminy Rejowiec Fabryczny.
4. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 15-07-2020r. do 31-08-2020r. przez
Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie oraz Urząd
Gminy Rejowiec Fabryczny.
5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu w zakresie
jego przeprowadzenia.
6. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na tematy ekologiczne, rozbudzanie
kreatywności w zakresie prac plastyczno- technicznych wykonywanych z
przedmiotów codziennego użytku a także rozbudzanie fantazji i wyobraźni.

II.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przedmiotu użytkowego, dekoracyjnego lub
zabawki w dowolnym formacie, dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej
bądź przestrzennej. Prace muszą być wykonane w całości (lub w przeważającej
części) z materiałów ekologicznych oraz surowców wtórnych bezpiecznych dla
użytkownika tj. makulatury, puszek, kartonów tekturowych, elementów stalowych,
itp.

III. Cel konkursu:
1. Głównymi celami konkursu będzie:
- propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
-pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony
środowiska,
-kształtowanie właściwych postaw powiązanych z ochroną środowiska
czyli segregacja odpadów, recykling,
-kształtowanie zdolności artystycznych,

-promowanie wykorzystywania surowców wtórnych będących odpadami do
tworzenia nowych rzeczy.

IV. Zasady zgłoszenia udziału w Konkursie
1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie
wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca br. drogą mailową na adres
gokpawlow@op.pl. bądź na adres Gminny Ośrodek Kultury im Ryszarda Kapuścińskiego
w Pawłowie, ul: Lubelska 23 A, 22-170 Rejowiec Fabryczny, z dopiskiem „Zrób to ze
mną mamo- tato. Nadaj drugie życie odpadom.”
2.Uczestnik może wykonać do 5 prac konkursowych max.
3. Prace konkursowe oceniają członkowie Komisji Konkursowej. Komisja oceniać będzie
prace pod względem merytorycznym oraz artystycznym a kryteriami oceny będą:
- zgodność doboru tematu pracy z celami konkursu,
-pomysłowość, oryginalność, kreatywność,
-dobór materiałów,
-estetyczne wykończenie pracy.

V. Kategorie wiekowe uczestnika konkursu:
1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
6-9 lat oraz osoba dorosła,
10-12 lat oraz osoba dorosła,
13-15 lat i osoba dorosła.
2. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz utrwalone.
3.Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi do 10-09-2020r.
Laureaci oraz uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
4.Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy GOK w Pawłowie
pod nr tel. 825664 603 w dni powszednie od godz. 8do 16 oraz Anna Pągowska pod nr tel
50919198.

VI. Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.
2. Skład komisji konkursowej stanowią 3 osoby, która ze swojego składu wybiera
przewodniczącego.
3. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie, dokona
wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu.
4. W trakcie wizytacji zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna zgłoszonego
przedmiotu wraz z wizerunkiem wykonawcy.
5. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego.

VII. Nagrody.
1.
2.
3.
4.

Fundatorem oraz organem przekazującym nagrody jest Organizator.
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów I, II, III miejsca.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

IX. Postanowienia końcowe
1. Wyłączną postawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin, który
jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Informacja o konkursie oraz treść Regulaminu znajduje się na profilu FB GOK w
Pawłowie oraz stronie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny dodatkowe informacje pod
numerem telefonu 82-5664603, w dni powszednie od godz. 8 do 16.

