Stowarzyszenie " Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej"
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. G.Morcinka 4 ( w ZS nr 3)
www.ziemiaimy.org.pl ,e-mail: ziemiaimy@wp.pl tel.512 950 909

Regulamin konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej

pt Czy wrzesień to jesień?””
Organizator: stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych:
 klasy 0 - III szkół podstawowych (również grupy przedszkolne),
 klasy IV-VI szkół podstawowych,
 klasy VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
 szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe ( do 19 roku życia , nie dotyczy szkół specjalnych)
III.
Cel konkursu Konkurs ma skłonić uczestników do obserwacji przyrody i zmian w niej zachodzących,
charakterystycznych dla zmieniających się pór roku. Obserwacje mogą dotyczyć wszelkich elementów
przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej.
IV.
Treść pracy, technika, format :
 Tematyka pracy musi być zgodna z pkt. III regulaminu, przy czym miejsce obserwacji jest
dowolne,ale zachęcamy do obserwacji środowiska w swoim miejscu zamieszkania
 Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 – VI – format A-3 lub A4 ( tylko najmłodsza grupa wiekowa) ,
technika: pastel olejny lub suchy, farby plakatowe, akrylowe,
 Uczniowie klas VII i szkół gimnazjalnych : format A-3, technika: pastel suchy, farby plakatowe,
akrylowe, pastel olejny,
 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych : format A-3, rysunek piórkiem ,
grafika , farba olejna, akrylowa, pastel suchy lub olejny
 dla wszystkich grup wiekowych – fotografia w formacie ok. 15 cm x 20 cm .Prace fotograficzne będą
oceniane w jednej kategorii, bez względu na wiek autora pracy.
V.
Warunki uczestnictwa
 Samodzielne, indywidualne wykonanie pracy
 Każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis co ona przedstawia ; imię, nazwisko,
wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i
przykleić w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy.
 W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły
i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty
elektronicznej e-mail
VI
Terminy i adresy : prace konkursowe należy przesłać na adres biura organizatora (uwaga ! -inny niż adres
siedziby)
Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
41-300 Dąbrowa Górnicza ul.H.Sienkiewicza 6a/103
w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy :
 Termin nadsyłania prac : 10 listopad 2017 (liczy się data wpływu do biura stowarzyszenia)
 Termin podsumowania: 28 listopad 2017 r.
VII. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w
swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac. W szczególnych
przypadkach możliwy będzie osobisty odbiór prac po zakończeniu konkursu.
VIII . Nagrody
Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia w każdej
kategorii.
Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na koszt adresata, w przypadku, gdy
nagroda nie zostanie odebrana osobiście.
I.
II.

Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób
małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich /mojego dziecka danych osobowych dla potrzeb konkursu
zorganizowanego przez stowarzyszenie Ziemia i My -Centrum Edukacji Ekologicznej (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) / data i czytelny podpis

Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich

Stowarzyszenie " Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej"
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. G.Morcinka 4 ( w ZS nr 3)
www.ziemiaimy.org.pl ,e-mail: ziemiaimy@wp.pl tel.512 950 909

Regulamin konkursu recyklingowego
na wykonanie mozaiki ze zużytych opakowań
Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My –Centrum Edukacji Ekologicznej przy
współpracy firmy ERMAX Recykling Tworzyw Sztucznych w Będzinie
II. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych:
klasy 0 - III szkół podstawowych (również grupy przedszkolne),
klasy IV-VI szkół podstawowych,
klasy VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe
III. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego
wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym , nadanie nowego wymiaru
pojęciu powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni i zdolności manualnych i
artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci, a szczególnie odpadów
opakowaniowych.
IV. Treść pracy: Wykonanie mozaiki w dowolnym kształcie i formacie mieszczącym się pomiędzy
A4 (najmniejsza możliwa) a A2 (największa możliwa).Temat mozaiki dowolny.
V. Warunki uczestnictwa – Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne . Oceniana będzie
pomysłowość twórcy, kolorystyka, oryginalność i trwałość pracy oraz estetyka wykonania.
VI. Praca konkursowa Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: . imię,
nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy ,
informację z czego przedmiot został wykonany. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na
kartce i trwale dołączyć do pracy.
VII. Terminy i adresy : prace konkursowe należy przesłać na adres biura organizatora (uwaga !
-inny niż adres siedziby) Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej 41300 Dąbrowa Górnicza ul.H.Sienkiewicza 6a/103 w odpowiednim opakowaniu nie
dopuszczającym do zniszczenia pracy .
 Termin nadsyłania prac : 10 listopad 2017 (liczy się data wpływu do biura stowarzyszenia)
 Termin podsumowania: 28 listopad 2017 r.
Ważne ! W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac
(tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty
elektronicznej / e-mail
VIII. Nagrody :przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac , jak
również wyróżnienia , w każdej kategorii wiekowej. Zdjęcia najlepszych prac
zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
IX. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie
prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych
praw autorskich twórców prac. W szczególnych przypadkach możliwy będzie osobisty
odbiór prac po zakończeniu konkursu.
I.

Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób
małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich /mojego dziecka danych osobowych dla potrzeb konkursu
zorganizowanego przez stowarzyszenie Ziemia i My -Centrum Edukacji Ekologicznej (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
922) / data i czytelny podpis
Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw
autorskich.

