
dzieci w wieku przedszkolnym

uczniowie klas I-III

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat: "Błękitny skok w nowy rok - czyli

moje noworoczne postanowienia dla czystego powietrza" .

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III z gminy Lelów.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych.

Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.

Dopuszczalny format prac – A4 lub A3 - dopuszcza się prace wykonane tylko na papierze. Technika wykonania

pracy – dowolna forma płaska (np. farby plakatowe, flamastry, farby akwarelowe, kredki, ołówek, collage,

wycinanka itp.).

Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę placówki, nazwisko

nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy.

Warunkiem przyjęcia pracy do oceny jest załączenie do pracy konkursowej prawidłowo wypełnionej karty

uczestnika. Karta uczestnika oraz klauzula RODO stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w

Częstochowie oraz Urząd Gminy Lelów. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu Zintegrowanego LIFE „Śląskie.

Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego.

II. Cele konkursu

Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze złej jakości powietrza. Podnoszenie świadomości

ekologicznej i kształtowanie zachowań społecznych sprzyjających poprawie jakości powietrza. Aktywizowanie

najmłodszych do podejmowania działań na rzeczy zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza.

III. Kategorie wiekowe

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lelów.

Dla najlepszych prac przewidziano nagrody (edukacyjne zestawy solarne i książki)

Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach wiekowych:

IV. Kontakt

Osobą do kontaktu jest Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Dominika

Bukalak-Gaik, e-mail: dbukalak@subregion-polnocny.pl, tel. 784 521 774

V. Warunki uczestnictwa w konkursie i temat pracy

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac

Prace wraz z kartą uczestnictwa (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) należy przesłać lub dostarczyć osobiście

lub listownie do 15.01.2023 r. (liczy się data wpływu), na poniższy adres: 

Urząd Gminy Lelów

ul. Szczekocińska 18, 

42-235 Lelów,

pokój 46 

(z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY "Błękitny skok w nowy rok - czyli moje noworoczne postanowienia dla czystego

powietrza") 

Osoba do kontaktu z ramienia Urzędu Gminu Lelów: Pani Justyna Soja

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na początku lutego 2023 r. O wynikach konkursu placówki zostaną

poinformowane drogą mailową lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na profilu FB

Ekodoradcy Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz stronach internetowych projektu.

Nagrody będą dostarczone do placówek zgłaszających nagrodzonego uczestnika konkursu.

VIII. Publikacja prac

Z chwilą nadesłania, prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z

wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności

Ekodoradcy. Wybrane prace opublikowane zostaną na fanpage’u Ekodoradców Subregionalnych Subregionu

Północnego Województwa Śląskiego.

IX. Uwagi dodatkowe

1. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone bez karty zgłoszeniowej nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

2. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.


