MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNO –
PLASTYCZNY
„ODPADOWE SOKOŁY”

Wszelkie informacje można uzyskać u nauczycieli w każdej szkole oraz w
Urzędzie Miasta Sokołowa Podlaskiego
Marta Leśniczuk tel. 25 781 75 54
Joanna Błońska tel, 25 787 24 38
Prace należy dostarczać na adres:

Sokołowski Ośrodek Kultury
ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski
Organizator konkursu:
- BURMISTRZ MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI
- Sokołowski Ośrodek Kultury
Sponsorzy:
 Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Warszawie

MIASTO
SOKOŁÓW PODLASKI

MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNO – PLASTYCZNY
„ODPADOWE SOKOŁY”
MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI zaprasza dzieci wszystkich przedszkoli,
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych
do udziału w MIEJSKIM KONKURSIE EKOLOGICZNO – PLASTYCZNYM
„ODPADOWE SOKOŁY”

Cele konkursu:
- uświadamianie zagrożeń środowiska naturalnego
- rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec środowiska
- promowanie recyklingu jako przykładu ekologicznej postawy i dbałości o
środowisko
- aktywizacja i rozwijanie talentów plastycznych

REGULAMIN KONKURSU
1. Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:
- Przedszkola (5-7 lat),
- Szkoły Podstawowe (8-12 lat),
- Gimnazja (13-15 lat),
- Szkoły Ponadpodstawowe (16 lat – wzwyż);
2. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, aplikacja, fotografia, formy
przestrzenne;
3. Format prac:
- praca plastyczna (malarska lub rysunkowa) nie może być mniejsza niż
format A3
- formy przestrzenne wykonane z odpadów muszą być stabilne (za
uszkodzenia powstałe podczas dostarczenia prac organizator nie ponosi
odpowiedzialności)
- prace fotograficzne- album powinien zawierać co najmniej 5 zdjęć z
opisem nt. przemian środowiska naturalnego pod wpływem [degradacji
środowiska naturalnego;
4. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie;
5.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;

6. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków
regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych (zamieszczenie listy
laureatów na stronach internetowych, w prasie, w TV) prezentacją pracy
w formie fotografii w materiałach reklamowych, albumach, prasie i na
stronach internetowych;
7. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane, są własnością
organizatora;
8.Termin składania prac upływa z dniem 30 listopada 2013r.;
9. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko, wiek, tytuł
pracy, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Prac nieopisanych komisja
nie będzie oceniać;
10. Prace zrolowane lub oprawione nie będą oceniane;
11. Prace powinny być składane w każdej z jednostek oświatowych do
końca terminu konkursu, a następnie przekazane przez każdą ze szkół do
Sokołowskiego Ośrodka Kultury;
12. W każdej kategorii wiekowej wyodrębnione będą I, II, III miejsce;
Ocenie będą podlegać: umiejętność obserwowania świata, prezentacja
wymaganych treści, twórcza postawa autora oraz estetyka wykonania;
13. Regulamin konkursu zamieszczono na stronie internetowej
www.sokolowpodl.pl;
14. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie przyznawania
nagród;
15. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
16. Lista laureatów, protokół pokonkursowy zamieszczony zostanie na
stronie internetowej Urzędu Miasta do dnia 10 grudnia 2013r.;
17. Organizator zapewnia organizację wystawy pokonkursowej oraz druk
folderu z wystawy prac.

