STAROSTWO POWIATOWE
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
__________________________________________________________________________

Regulamin konkursu pn. „EKOlogiczny komiks”
I.

Organizator konkursu:
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

II.

Czas trwania konkursu
Konkurs pn. „EKOlogiczny komiks” rozpoczyna się 6.09.2021 r. i trwa do 28.09.2021 r.

III. Cele konkursu:
1) zwrócenie uwagi na różnorodność działań sprzyjających środowisku;
2) zwrócenie uwagi na możliwość ponownego wykorzystania odpadów;
3) uświadamianie mieszkańcom ich wpływu na środowisko naturalne;
4) aktywizacja dzieci i młodzież, rozwój kreatywności;
5) kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych dzieci w wieku szkolnym;
6) rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody;
7) upowszechnienie wśród
korzystania
z zasobów przyrody;

dzieci

zachowań

proekologicznych

oraz

umiejętności

8) rozwijanie umiejętności i warsztatu plastycznego, wspieranie amatorskiej twórczości
artystycznej.

IV. Warunki uczestnictwa:
1.
2.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-8 znajdujących się na
terenie Powiatu Dąbrowskiego.
Konkurs polega na stworzeniu pracy (w formie komiksu) ilustrującej zachowania
proekologiczne w życiu codziennym w domu i najbliższym otoczeniu. Prace powinny
przedstawiać proekologiczne czynności podejmowane przez domowników np.
segregacja śmieci, kompostowanie odpadów, oszczędzanie wody, energii elektrycznej,
zagospodarowanie deszczówki itp.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

V.

Forma wykonania komiksu jest dowolna - może to być projekt graficzny, rysunki
wykonane ołówkiem, kredkami, tuszami kreślarskimi, wyklejanki.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
Praca powinna zawierać maksymalnie 5 kartek formatu A4.
Podpisane prace wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego
uczestnika, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, należy dostarczyć
bądź
przesłać do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5,
na dziennik podawczy do dnia 28 września 2021 roku do godziny 15.30.
Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Do konkursu nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora konkursu, który
zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji w materiałach
promocyjnych.
Przebieg konkursu:

1.

2.
3.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021 roku. Złożone prace będą
oceniane przez powołaną przez organizatora Komisję konkursową, która wyłoni
laureatów I, II i III miejsca według następujących kryteriów:
1) zgodność tematu komiksu z tematyka konkursu,
2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na komiks,
3) wartość merytoryczną przekazu,
4) wartość artystyczną komiksu,
5) wartość techniczną komiksu.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o wygranej.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszona będzie na stronie internetowej
organizatora www.powiatdabrowski.pl

VI. Nagrody:
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy oraz zestawy nagród ekologicznych.
Osoby te zostaną również zaproszone wraz ze swoimi klasami na dwugodzinne plenerowe
warsztaty przyrodnicze pn. „Drzewa wokół nas”, które odbędą się w zespole dworskoparkowym w Brniu w terminie między 4 a 8 października 2021 r. (termin do uzgodnienia).

VII. Informacje końcowe:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w konkursie pn.
„EKOlogiczny komiks” oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne
utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych na stronach

internetowych organizatora tj. www.powiatdabrowski.pl, w publikacjach wydawanych
przez organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich będących
podmiotami współpracującymi z Organizatorem, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe
fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność
Organizatora, a ich wykorzystywaniew innym kontekście nie jest dozwolone.
2. Przystąpienie do konkursu oznacza, iż uczestnik konkursu akceptuje wszystkie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszystkie informacje dotyczące konkursu (m.in. regulamin konkursu, karty zgłoszeń),
zamieszczane
będą
na
stronie
internetowej
organizatora
konkursu
–
www.powiatdabrowski.pl
4. Sytuacje nadzwyczajne nieprzewidziane w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.
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