
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego

„Eko choinka

 - konkurs recyklingowych ozdób choinkowych”
______________________________________________________________________________

____________________________

I. Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii 
Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 30 70 170.

II. Cele konkursu:
 Rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych

i późniejszego ich wykorzystania.
 Uświadamianie możliwości powtórnego wykorzystania zużytych materiałów 

(odpadów).
 Poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania 

odpadów.
 Rozwijanie kreatywnego myślenia i  wrażliwości artystycznej dzieci i 

młodzieży.
 Propagowanie idei recyklingu.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1.Konkurs adresowany jest do:  

 Dzieci w wieku przedszkolnym,
 Uczniów klas I-III,
 Uczniów IV-VIII.

2.Uczestnicy wykonują jedną pracę plastyczną. 
3.Pomysł oraz technika wykonania są dowolne, jednak ozdoby świąteczne muszą być 
wykonane z surowców wtórnych (np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, 
gazet itp.) lub z surowców pochodzenia naturalnego (np. patyki, gałązki, mech, słoma, 
szyszki, korek itp.)

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie reprezentujący szkołę lub placówkę z terenu 
powiatu inowrocławskiego lub osoby indywidualne zamieszkujące powiat inowrocławski.

4. Nadesłane prace powinny być podpisane na przymocowanej w sposób trwały wizytówce.

5.Opis powinien zawierać:



 Imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu opiekuna – wszyscy uczestnicy.
 Pieczęć szkoły, numer telefonu oraz imię, nazwisko i telefon nauczyciela kierującego 

na konkurs – w przypadku prac przekazywanych przez placówkę. 
 Do każdej pracy należy dołączyć: załącznik do regulaminu ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych autora pracy i zgodą na nieodpłatną publikację fotografii pracy 
(pkt. 4 Regulaminu)

6. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury 
im. J. Korczaka, ul. NMP  14 – 16, 88-100 Inowrocław.

7. Termin dostarczania prac mija 10 grudnia 2021 roku.

IV. Kryteria oceny nadesłanych prac:

1.Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Jury, która dokona oceny  
nadesłanych prac

2.Jury oceniać będzie uczestników konkursu według następujących kryteriów:

 Zgodność pracy z ideą konkursu.
 Oryginalność i pomysłowość.
 Estetyka wykonanych prac. 

V. Nagrody

1. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz dla 
autorów  wyróżnionych prac w każdej kategorii wiekowej. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród  nastąpi  w dniu 16 grudnia 2021 r.
o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu.

VI. Uwagi końcowe

1. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby 
organizacji i promocji konkursu.

2. Prace konkursowe nie będą zwracane i zostaną wykorzystane do ubrania 
recyklingowej choinki w Młodzieżowym Domu Kultury.

3. W  przypadku  zaostrzenia  lub  zmiany  obostrzeń  wprowadzanych  ze  względu  na
pandemię  COVID-19,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  sposobu
rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród dla wszystkich uczestników, informując
o zaistniałym fakcie na stronie mdk-inowroclaw.pl.

4. W wyżej wymienionych okolicznościach nagrody można będzie odebrać osobiście w
sekretariacie  Młodzieżowego  Domu  Kultury  im.  J.  Korczaka,  ul.  NMP  14  –  16
w Inowrocławiu.
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