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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH AKCJI 

„NAKRĘTKAMI RATUJEMY ŚWIAT I SŁUCH” 

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

 Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o wykorzystaniu nakrętek plastikowych 

 Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży 

 Rozwijanie wyobraźni u dzieci 

 Uwrażliwienie na ekologię 

§ 2 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic z siedzibą w Chojnicach 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest tworzenie plastycznej z użyciem surowców wtórnych 
(odpadów ponownego przetworzenia, takich jak: papier, szkło, plastik, aluminium ). 

Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych:   

a. malarstwo i rysunek,  
b. rzeźba,  
c. technika dowolna 

Zdjęcia prac należy przesłać przesyłać w terminie od 06.01.2020 do 15.02.2020 do godziny 22:00. 

Na adres mailowy: slyszecbezgranic@slyszecbezgranic.pl 

 

 

W treści maila prosimy podać:  

a. imię i nazwisko,  
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b. wiek  

c. tytuł pracy 

d. adres autora pracy (w celu późniejszego losowania, ogłoszenia wyników i wysłania nagród)  

e. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przysłać jedną pracę  

 

• Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie  
• i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. 
• Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach 

masowego przekazu przez Organizatora. 
• Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 
• Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 
 

 O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora w składzie:  

Przewodniczący:  Czerniak Marcin 

Członkowie:  Miecznikowska Żaneta 

Zabielska Wioleta 

    Jury pod uwagę weźmie: 

a. umiejętność doboru tematu pracy, 
b. jakość wykonania, 
c. oryginalność. 

    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage Słyszeć bez Granic 

Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w trakcie Pikniku w Chojnicach . 
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§ 6 

Nagrody 

Organizator przyzna trzy nagrody. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub 
jakąkolwiek inną rzecz. 

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 


