Regulamin Gminnego konkursu plastyczno-ekologicznego
„Dbajmy o Naszą Ziemię”
I. Organizator:
Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ul. Drzewiarza 8, 84-241 Gościcino
kontakt: 58 736-47-85, 58 736- 47-76, e-mail: centrumkultury@bckgw.pl www.bckgw.pl
pod Patronatem Wójta Gminy Wejherowo
II. Cele Konkursu:
- propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży
- rozwijanie wyobraźni
- motywowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego
- zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
III Tematyka konkursu:
Tematem konkursu są prace plastyczne, techniczne oraz przestrzenne , wykonane przez uczestników
samodzielnie dowolną techniką, przedstawiające treści związane z ochroną środowiska, zachęcające do
dbania o przyrodę i otaczające środowisko.
IV. Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat z terenu Gminy Wejherowo.
2. Kategorie konkursowe:
 dzieci przedszkolne 4- 6 lat
 7-9 lat
 10-12 lat
 13-15 lat
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną prace.
4. Forma pracy: płaska lub przestrzenna; technika - dowolna
5. Interpretacja tematu: dowolna.
6. Konkurs trwa od 4.05 do 4.06.2021 r Pracę konkursowe można dostarczyć do każdego oddziału
Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, która stanowi
Załącznik do regulaminu.
- Gościcino - przy ul. Drzewiarza 2
- Bolszewo Filia nr 1 przy ul. Reja 9
- Bieszkowice Filia nr 3 ul. Szkolna 4
- Nowy Dwór Wejherowski, Filia nr 2, ul. Szkolna 2, szkoła podstawowa
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac bez karty zgłoszeń.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac
w następujących polach eksploatacji:, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń,
nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
9. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się dnia 18.06.2021 r. na stronie i Facebooku Organizatora oraz
poprzez telefoniczne powiadomienie uczestników konkursu.
2. Nagrody :
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

przyzna nagrody rzeczowe i bony finansowe od 100 do 300 zł za trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia w
każdej z kategorii wiekowych.
Kryteria oceny:
• Różnorodność zastosowanych technik / materiałów / źródeł
• Zgodność pracy z tematem wiodącym konkursu „Dbajmy o naszą Ziemię”
• Staranność wykonania i samodzielność
• Oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej zawartej w haśle konkursowym
• Wkład pracy
3. Wszystkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego przesunięcia z przyczyn od niego
niezależnych lub małej ilości zgłoszeń.
VI. Kontakt do Organizatora:
- Joanna Kierska – Specjalista ds. Animacji Kultury i Imprez
tel. 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042, e-mail: j.kierska@bckgw.pl
- Dorota Wicka – Specjalista ds. organizacji imprez/ bibliotekarz
tel. 58 736 47 76, tel. kom. 516 378 705, e-mail: d.wicka@bckgw.pl

