REGULAMIN
GMINNYCH KONKURSÓW W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNEJ ,,EKO GMINA – Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”.
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
Organizacja gminnych konkursów:
1. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych kl. I - III.
2. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych kl. IV - V.
3. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych kl. VI - VIII.

Konkursy mają na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, podnoszenie świadomości oddziaływania człowieka
na środowisko, jego skutków oraz kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla natury. Zadania stawiane
uczestnikom powinny sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzać twórcze myślenie, wspomagać
zdolność stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
I. ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest Gmina Łomża.
2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwa gminna komisja konkursowa powołana przez
Wójta Gminy Łomża. Gmina komisja konkursowa:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursów,
- przeprowadza konkursy oraz decyduje o przyznaniu miejsc oraz podziale nagród,
- sporządza protokół, który potwierdza wyniki Konkursu i jest podstawą do wydania nagród
uczestnikom,
- do gminnej komisji konkursowej należy ostateczna interpretacja Regulaminu i wyjaśnienie
wątpliwości.
II. KONKURSY PLASTYCZNE
1. Cele konkursów:
a) wzrost świadomości i odpowiedzialności ekologicznej,
b) popularyzacja prawidłowego postępowania z odpadami,
c) popularyzacja działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza, zmian klimatu i przyczyn tych zmian,
d) rozwijanie postaw i umiejętności sprzyjających zachowaniom proekologicznym,
e) poznanie pojęcia „odpady”, źródła i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym,
f) rozwijanie umiejętności obserwacji, wnioskowania i przewidywania skutków działania człowieka w środowisku
naturalnym,

g) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych oraz promocja szczególnie uzdolnionych
autorów.
2. Uczestnicy:
a) konkursy przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie.
a) uczestnicy wykonują prace plastyczne w formie komiksu na temat: ,,Z ekologią za Pan brat’’ – tj. propagowanie:
- segregacji odpadów, jej zasad i pożyteczności, korzystnego wpływu na środowisko oraz ekonomię,
- działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza zmian klimatu i ich przyczyn,
- ekologicznego stylu życia,
- przeciwdziałania niedozwolonym zachowaniom mieszkańców,
b) uczestnicy wykonują prace plastyczne w formacie A-4 lub A-3 (nieprzestrzeganie tego punktu Regulaminu
spowoduje odrzucenie nadesłanych prac), dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, kolaż, techniki mieszane itp.). Oceniana będzie również estetyka prac,
c) prace mogą zawierać od 1 do 4 scenek komiksowych. W przypadku kilku scenek komiksowych, obrazki powinny
składać się na jakąś historię. Obrazki powinny być zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w
dymkach),
d) interpretacja tematu dowolna,
e) w przypadku pracy, w której zostanie uwzględniony podział segregacji odpadów na frakcje, należy zachować przyjęte
zasady segregacji na terenie gminy Łomża:
 worek niebieski lub pojemnik niebieski oznaczony napisem „Papier” z przeznaczeniem do zbierania papieru,
 worek żółty lub pojemnik żółty oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne’’ z przeznaczeniem do zbierania
metali i tworzyw sztucznych,
 worek zielony lub pojemnik zielony oznaczony napisem ,,Szkło’’ z przeznaczeniem do zbierania szkła,
 worek brązowy lub pojemnik brązowy oznaczony napisem ,,Bio’’ z przeznaczeniem do zbierania bioodpadów,
 worek szary lub pojemnik szary oznaczony napisem „Popiół” z przeznaczeniem do zbierania popiołu z palenisk
domowych ,
 pojemnik czarny lub pojemnik czarny bez napisu lub z napisem ,,Odpady resztkowe’’ z przeznaczeniem do zbierania
odpadów,
f) liczba uczestników – bez ograniczeń,
g) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,
h) prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu,
i) dostarczone prace pozostaną do dyspozycji Organizatora,
j) każda praca musi być podpisana: imię, nazwisko i wiek autora, nazwa szkoły i jej adres, klasa.
4. Zgłoszenie prac.
Prace konkursowe wykonane zgodnie z wymogami regulaminu, należy złożyć do Urzędu Gminy Łomża w terminie do
godz. 15:45 dnia 15 czerwca 2022 r. (liczy się data i godzina wpływu do Urzędu). Prace dostarczone po terminie nie
będą brały udziału w konkursie.

5. Zasady przyznawania nagród w konkursie:
a) prace oceniać będzie gminna komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łomża,
b) prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność pracy z tematyką,
- inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
- ogólne wrażenia estetyczne,
c) ocena prac nastąpi w czerwcu 2022r.,
d) autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami:
– I miejsce - smartband, gra planszowa o tematyce segregacji odpadów,
– II miejsce - gra planszowa o tematyce segregacji odpadów, gra planszowa o tematyce czystego powietrza,
ekologiczny worek na rzeczy,
– III miejsce - gra planszowa o tematyce czystego powietrza, zestaw puzzli, ekologiczny worek na rzeczy,
– IV miejsce - gra planszowa o tematyce segregacji odpadów,
– V miejsce - gra planszowa o tematyce czystego powietrza,
e) ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2022 r.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) organizator nie zwraca nadesłanych prac, natomiast w stosunku do nagrodzonych zastrzega sobie prawo do ich
prezentacji, (m.in. wykorzystanie prac jako grafika do ulotek, kalendarzy) i do wykorzystywania pracy w jakikolwiek
sposób przez Organizatora,
b) uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie,
c) organizator zastrzega sobie prawo opublikowania lub przedstawienia laureatów konkursu w środkach masowego
przekazu, osoba uczestnicząca w konkursie wyraża jednocześnie swoją zgodę na publikację w środkach masowego
przekazu,
d) organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu,
e) sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator,
f) organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te
obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

