REGULAMIN KONKURSU P LASTYCZNEGO

„Smog w Gminie
Gaworzyce”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Gaworzyce – Jacka Szwagrzyka







1. Cele konkursu:
Upowszechnienie wśród mieszkańców Gminy Gaworzyce znajomości zagadnień ekologicznych.
Zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych.
Zwrócenie uwagi na obecność smogu w gminie i jego niekorzystny wpływ dla zdrowia.
Interpretacja krajobrazu gminy Gaworzyce w kontekście problematyki smogu.
Umożliwienie mieszkańcom w każdym wieku artystycznej wypowiedzi dot. ważnego społecznego
tematu.
Mamy nadzieję, że konkurs będzie stanowił okazję, by temat smogu, coraz częściej pojawiał się
w rozmowach podejmowanych w naszych domach, wśród sąsiadów, w miejscowościach –
sprawiając, że rozwinie się świadomość zagrożeń, które powoduje.
Mieszkamy na „zielonej wyspie”, w sercu Wzgórz Dalkowskich – apelujemy o troskę dla tego
środowiska – dla powietrza, które jest wspólne. Miejmy świadomość zagrożeń, jakie płyną,
z oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Okres zimowy jest tutaj najgorszy, szaroczarne
chmury między budynkami to niestety często spotykany krajobraz – to smutny krajobraz.
Wierzymy, że Państwa prace pozwolą zobrazować ten problem na szerszą skalę, a największą
nagrodą w konkursie będzie lepsze powietrze i Państwa zdrowie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej
technice (mogą być łączone) – format pracy A3 (29,7 x 42 cm, duży blok).
3. Tematyka pracy: „Smog w Gminie Gaworzyce”
4. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy Gminy Gaworzyce. Konkurs
odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
- Dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z I klasy Szkoły Podstawowej
- Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej
- Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
- Uczniowie klas VII i Gimnazjum
- Kategoria otwarta – uczniowie szkoły średniej oraz dorośli
5. Czas trwania konkursu.
Prace można składać w terminie od 15 stycznia do 9 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy
Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzycach pocztą tradycyjną lub osobiście w godzinach
funkcjonowania Urzędu.

Prace należy składać w Urzędzie Gminy Gaworzyce, pok. nr 1 (parter Urzędu).
Każda praca na odwrocie powinna być podpisana w sposób czytelny umożliwiający
identyfikację autora, wg wzoru: Imię, nazwisko, wiek/klasa, Miejscowość zamieszkania.
W przypadku wysłania pracy pocztą, na kopercie proszę dopisać „KONKURS PLASTYCZNY”.
Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na publikację
prac w materiałach informacyjno-promocyjnych Gminy Gaworzyce, na stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) wraz z imieniem
i nazwiskiem autora.
7. Ocena prac.
Oceny prac dokona powołana komisja konkursowa. Werdykt komisji jest ostateczny a
uczestnik nie może się od niego odwołać.
Kryteria oceny:
 Zgodność z tematyką konkursu.
 Oryginalność ujęcia tematu.
 Dobór artystycznych środków wyrazu.

8. Wyniki konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 23 lutego 2018 r.
Wyniki
zostaną
opublikowane
na
stronie
internetowej
www.gaworzyce.com.pl
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Gaworzyce

9. Nagrody.
1. Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych
kategoriach.
2. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.

