Regulamin konkursu plastycznego
dla uczniów szkół gimnazjalnych „Nasza Ziemia Zielona”
1. Nazwa konkursu: „Nasza Ziemia Zielona” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół
gimnazjalnych.
2. Organizatorzy konkursu: Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno.
3. Czas trwania konkursu:
15.05 – 31.05.2017 r. – nadsyłanie prac i zgłoszeń.
07.06.2017 r. – Finał Konkursu w Kinie Nawojka w Lipnie: przedstawienie wyników
konkursu oraz wręczenie nagród.
Cele ogólne konkursu:
edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
wzrost zainteresowania otaczającą przyrodą i uwrażliwienie na jej piękno,
doskonalenie umiejętności plastycznych,
pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
wyrabianie poczucia estetyki,
inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,.
popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych,
 promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 nauka przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
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5. Warunki uczestnictwa:
 Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik powinien własnoręcznie przygotować pracę
plastyczną, wykonaną dowolną techniką plastyczną, przedstawiającą otaczającą
naturę, w szczególności roślinność.
 Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje szkoła.
 Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów, którzy wykonali prace plastyczne.
 W konkursie uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Lipna.
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Zasady przeprowadzenia konkursu:
Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
Praca powinna zostać wykonana własnoręcznie w dowolnej technice plastycznej.
Wymiary pracy: minimalny format to A4.
Każda praca na odwrocie musi zawierać (w podanej kolejności):
 imię i nazwisko autora
 nazwę szkoły
 Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 29.05.2017 r.
 Szkoła przekazuje prace wraz ze zgłoszeniem zbiorczym (załącznik nr 1 do
Regulaminu) do Organizatora konkursu do 31.05.2017 r.

 Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac na wystawie pokonkursowej,
w materiałach i publikacjach bez zgody autora i uiszczenia autorowi należności
finansowych.
 Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
7. Nagrody w konkursie:
 W konkursie zostaną przyznane 3 główne nagrody oraz 5 wyróżnień, zgodnie
z poniższym wykazem:
 I miejsce: rower z kompletem ochraniaczy
 II miejsce: lornetka z pokrowcem
 III miejsce: komplet gier planszowych
 Wyróżnienia: zestawy książkowe
 O wygranej w konkursie decyduje ocena Komisji Konkursowej, powołanej na jego
potrzeby.
 Nagrody są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Postanowienia końcowe:
W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Komisji Konkursowej.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 07.06.2017 r.
 Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora: www.umlipno.pl.
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Osoba do kontaktu:
Daniel Świdurski
tel. 54 288 42 33
e-mail: swidurskid@umlipno.pl

