
Regulamin Konkursu 

„Nasza Ziemia – Nasz Skarb” 

Ustalenia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Świebodzicach.  

2. Celem ogłoszonego konkursu jest propagowanie i promocja wartościowych podstaw 

ekologicznych w wśród dzieci i młodzieży. Zwiększenie wiedzy na temat zasad 

prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści jakie płyną z segregacji dla środowiska 

naturalnego, roślin, zwierząt i ludzi. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej, dostrzeganie 

niezwykłych walorów otaczającej nas przyrody. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz 

zaprezentowanie indywidualnych zdolności twórczych. 

3. Termin składania prac mija z dniem 30 kwietnia 2021 r. 

 

 Zasady konkursu: 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu z hasłem ekologicznym: 

kredkami, farbami, wycinanie, grafika, techniką kolaż itp. w formacie A3, którego 

motywem przewodnim będzie tematyka selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w 

tym prawidłowego sposobu segregacji odpadów, mogą nawiązywać  do aspektów ochrony 

środowiska naturalnego, pozyskiwania surowców wtórnych. 

2. Każdy uczestnik może przysłać jedną pracę, zawierającą dane osobowe /imię, nazwisko, 

wiek, adres, tel. kontaktowy. 

3. Prace konkursowe należy złożyć osobiście w impresariacie Miejskiego Domu Kultury w 

Świebodzicach ul. Wolności 13. 

4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 

5. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież.  

6. Zwycięska praca posłuży jako materiał do wykorzystania i stworzenia plakatu 

promującego  właściwe przekonania i podstawy ekologiczne.  

 

Ocena prac 

1. Do oceny prac konkursowych zostanie powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. 

2. W ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) spójność plakatu z tematem Konkursu, 

b) spójność hasła z tematem Konkursu, 

c) odpowiedni rozmiar, 

d) pomysłowość i oryginalność, 

e) walory artystyczne, jak np.: kompozycja, technika wykonania oraz estetyka, 

f) wykonanie pracy adekwatne do wieku Uczestnika. 

Wyniki  konkursu i nagrody 

1. W konkursie nagrodzeni będą autorzy prac, którzy zajęli I, II, III miejsce. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 06 maja 2021 r. przez zamieszczenie ich na stronie 

internetowej www.mdk.swiebodzice.pl oraz powiązanym portalu społecznościowym.  

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom i drobny upominek. 

 

 

 

 

 

http://www.mdk.swiebodzice.pl/


Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

2. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach 

reklamowych i publikacjach związanych z konkursem. 

4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych  przez Organizatora. Dane 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem 

nagrody. 

5. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród po wcześniejszym  umówieniu 

telefonicznym. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


