Dom Kultury „Rembertów” ogłasza
konkurs plastyczny pt: „EKO-Rembertów”
Jak możemy żyć w zgodzie z naturą? Jak, dzięki własnym, drobnym działaniom, możemy wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne? Jak zachęcić do tego innych? Celem konkursu jest
rozwijanie wyobraźni, propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego. Segregacja odpadów,
mniejsze zużycie plastiku, oszczędzanie wody, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, kupowanie lokalnych produktów, to tylko niektóre sposoby, aby dbać o środowisko naturalne.
W trosce o naszą planetę zacznijmy działać już dziś.

REGULAMIN

al. Komandosów 8
04- 485 Warszawa
tel. 22 611 96 87
tel. 601 474 712

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Rembertów” z siedzibą przy al. Komandosów 8
w Warszawie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież (uczestnicy konkursu) w wieku
od 5 do 15 lat. Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć pracę plastyczną o tematyce
ekologicznej:
1. W dowolnej technice płaskiej rysunkowej lub malarskiej w formacie A3 lub/i
2. Przestrzenną w dowolnym formacie, na przykład, z materiałów do recyclingu
Zapraszamy do eksperymentowania i łączenia technik.
Prace oceniane będą we wskazanych kategoriach wiekowych: 5 – 7 lat, 8 – 11 lat,
12 – 15 lat. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane według wzoru: imię i nazwisko
Uczestnika, tytuł pracy, wiek Uczestnika, klasa, nazwa placówki, tel. kontaktowy, imię i nazwisko Nauczyciela / Instruktora. Dodatkowo należy dołączyć listę zbiorczą uczestników danej
kategorii wiekowej, jak również, podpisany czytelnie przez rodzica lub opiekuna prawnego
formularz zgłoszeniowy. Prace bez kompletnego opisu i formularza zgłoszeniowego nie będą
zakwalifikowane do konkursu. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić dowolną liczbę
prac.
Konkurs trwa w dniach 14. 05 – 30. 09. 2021 r. Prace konkursowe należy dostarczyć
osobiście do siedziby Organizatora lub przesłać na adres Organizatora. Decyduje data wpłynięcia prac.
O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest
nieodwołalna. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Każdy uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej zgody na publikację swoich prac na stronie internetowej Organizatora i wystawie pokonkursowej. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie prac
plastycznych do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

