
R E G U L A M I N 
 

Konkurs Plastyczny na Plakat Ekologiczny pt. „Przywróć naszą Ziemię” 
 

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie 

         34-205 Stryszawa 740 
         tel. 33 874 70 03 
                        email: gokstryszawa@poczta.fm 

II. Cele konkursu: 

-   propagowanie treści ekologicznych poprzez przekaz plastyczny / forma plakatu / 
-   zwrócenie uwagi na temat zagrożeń dla Ziemi i sposobów na przywrócenie Jej natury, ekosystemu  
-   rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży  
-   umiejętność zastosowania różnorodnych technik plastycznych 
-   uwrażliwienie na piękno otaczającego świata przyrody  
-   uświadomienie zagrożeń płynących z degradacji środowiska 
-   walory edukacyjne poprzez integrację treści z zakresu plastyki i ekologii  

III. Warunki uczestnictwa: 

Przesłanie na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie do 23 kwietnia 2021 r. zdjęcia wykonanej pracy wraz 

z danymi osobowymi (imię i nazwisko, miejscowość, kategoria) i krótkim opisem techniki wykonania (technika dowolna) oraz 

krótkiej relacji pt. „Co zrobiłem/łam dla Ziemi 2021?”. 

 

W tytule maila proszę napisać: Plakat Ekologiczny–praca na konkurs. 

Email: gokstryszawa@poczta.fm 

IV. Powołana Komisja oceni prace w następujących kategoriach: 

 Dzieci młodsze: klasy I - IV szkoły podstawowej 

 Dzieci starsze: klasy V - VIII szkoły podstawowej 

V. Ocenie podlegać będzie: 

 zgodność z tematem 

 technika wykonania (opis) 

 utrzymanie formy plakatu 

 czytelność przekazu treści zgodnych z tematem 
 

VI. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 

VII. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 27 kwietnia br. Wtedy zostanie podana informacja o terminie odbioru 
nagród i dyplomów. 

Wszystkie prace opublikujemy na FB i stronie internetowej www.stryszawa.pl  

 

VIII. Przesyłając zdjęcia prac na konkurs opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka oraz 

oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. Z klauzulą można 

zapoznać się na stronie internetowej stryszawa.pl, w zakładce „Tradycja i kultura”. 

https://www.stryszawa.pl/tradycja-i-kultura/rodo   

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I MŁODZIEŻ Z GMINY STRYSZAWA DO UDZIAŁU W KONKURSIE !! 
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