AZBEST – STOP!
LIKWIDACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC
Regulamin ekologicznego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z gminy Czarny Dunajec
1. Organizator:
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
www.czarny-dunajec.pl ; gmina@czarny-dunajec.pl
2. Cele konkursu:
 zaznajomienie dzieci i młodzieży ze szkodliwym oddziaływaniem azbestu na zdrowie ludzi,
 podnoszenie świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym szkodliwości azbestu
 uświadomienie konieczności odpowiedniej utylizacji odpadów azbestowych,
 zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,
 rozwijanie kreatywności i zainteresowao twórczych, których inspiracją jest przyroda,
 kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne,
 rozwijanie zdolności manualnych uczestników.
3. Warunki uczestnictwa:
 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Czarny
Dunajec lub mieszkających na terenie gminy Czarny Dunajec. Rozstrzygnięty zostanie w
następujących kategoriach wiekowych:
a) 6 – 9 lat
b) 10 – 12 lat
c) 13 – 15 lat
 Tematyka prac plastycznych musi dotyczyd zagadnieo z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
np. prezentujących przyrodę występującą na terenie gminy, ukazujących koniecznośd likwidacji
azbestu lub jego szkodliwośd dla zdrowia ludzi.
 Technika prac może byd dowolna, np. rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka
itp.
 Format prac plastycznych nie może byd większy niż A3. Prace nie powinny byd oprawione.
 Jedna osoba może wykonad 1 pracę zgłoszoną do konkursu.
 W konkursie nie kwalifikują się prace zbiorowe.
 Każda z prac powinna byd opisana i zawierad następujące informacje:
a) dane osobowe autora, wiek, klasa,
b) adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu lub, jeśli uczy się poza terenem gminy
Czarny Dunajec, adres zamieszkania potwierdzający miejsce zamieszkania w gminie Czarny
Dunajec.
 Do każdej zgłaszanej pracy konkursowej należy wypełnid i podpisad zgłoszenie udziału w konkursie
na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.
 Autor pracy musi dodatkowo udzielid 3 odpowiedzi na pytanie: „DLACZEGO AZBEST JEST
SZKODLIWY” – odpowiedzi należy zapisad w karcie zgłoszenia udziału w konkursie.
4.

Termin i miejsce składania prac:
 Prace należy dostarczyd lub przesład w terminie do 13 grudnia 2019 r. na adres: Urząd Gminy
Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, dziennik podawczy lub pokój nr
13, z dopiskiem „Ekologiczny konkurs plastyczny”.
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5.

Rozstrzygnięcie konkursu:
 Organizator powoła jury, w którego skład wejdą pracownicy Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz
Gminnego Centrum Kultury i Promocji.
 Jury spośród nadesłanych prac spełniających warunku udziału w konkursie, określone w
niniejszym regulaminie, wybierze 10 zwycięskich prac, których autorzy otrzymają główne
nagrody.
 Jury ma prawo nie przyznad poszczególnych nagród lub dokonad innego ich podziału.
 Decyzja jury jest ostateczna.
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 18 grudnia 2019 r. i zamieszczone na stronie
internetowej organizatora www.czarny-dunajec.pl

6.

Nagrody:
 Autorzy 10 zwycięskich prac otrzymają tablety.
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom i pamiątkowe gadżety.
 Nagrody zostaną niezwłocznie przekazane do laureatów konkursu.

7.

Dodatkowe informacje:
 prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
 prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą
uwzględniane,
 prace przechodzą na własnośd organizatora,
 osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
 W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z Agnieszką
Pyzowską, tel. 607 485 222.

8.

Załączniki:
 Karta zgłoszenia udziału w konkursie.
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