REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WAŻNE SĄ POWODY OSZCZĘDZANIA WODY”
Słodka woda już dawno przestała być zasobem odnawialnym. Zużywamy jej dużo więcej i szybciej, niż jest się jej
w stanie odtworzyć. Ziemia, choć pokryta w 71% wodą, może nie zaspokoić w przyszłości rosnących potrzeb
ludzkości w zakresie wody pitnej. Musimy pamiętać, że tylko 1% to woda zdatna do picia. Propagujmy wiedzę
o tym, że woda to nasz skarb, o który musimy dbać, póki mamy na to czas.
§ 1. Cele konkursu:
1. Uwrażliwienie uczniów na problemy niedoboru wody na Ziemi.
2. Promowanie oszczędzania wody w życiu codziennym.
3. Kształtowanie i rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
4. Zwiększenie wiedzy dotyczącej zasobów wody na świecie.
5. Zachęcanie do kreatywnego szukania sposobów na oszczędzanie wody i dbania o jej czystość.
6. Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
§ 2 Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs plastyczny „Ważne są powody oszczędzania wody” organizowany jest dla dzieci i młodzieży z klas I- VIII
szkół podstawowych z terenu Gminy Zakrzówek.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
3. Jury będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII).
4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do prezentacji pracy plastycznej.
§ 3 Techniki wykonania prac plastycznych:
1. Prace o wymiarze A4 lub A3 można wykonać dowolną techniką płaską lub przestrzenną.
2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się dane autora pracy: imię i nazwisko, klasa, wiek, nr telefonu.
§ 4 Termin zgłaszania prac:
1. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do GDK w Zakrzówku w dn. 11-12 maja 2020r. w godz. 8:00-16:00
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr 81 825 38 49.
§ 5 Kryteria oceny prac:
1. Zgodność pracy z tematem.
2. Estetyka wykonania prac.
3. Oryginalność i pomysłowość w doborze technik.
4. Samodzielność wykonania pracy (bez pomocy rodziców).
§ 6 Zasady przyznawania nagród:
1. Zwycięzców wyłania Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 18 maja 2020 roku poprzez publikacje wyników na stronie GDK i profilu na
facebook’u.
3. Laureatom konkursu w każdej kategorii zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.
4. Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
5. Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi po zakończeniu epidemii.
§ 7 Organizator:
Gminny Dom Kultury w Zakrzówku

