
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT POJEMNIKA DO ZBIÓRKI 

PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK 

„Ekologicznie Zakręceni” 
 
Cele konkursu: 
 Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej. 

 Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą. 

 Ograniczenie dewastacji środowiska w powiecie braniewskim poprzez segregację 

korków 

 

Adresaci konkursu: 
 Uczniowi szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w 

gminie i mieście Braniewo, gminie i mieście Frombork oraz Lelkowo 

 

Warunki uczestnictwa  
 
 W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką. 

 Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę 

plastyczną. 

 Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

 Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora. 

 Każda praca musi zawierać na odwrocie metryczkę, w której powinny być  zawarte 

dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym 

 

Imię i nazwisko …………………………………… Wiek………………………….. 

Adres Szkoły……………………………………………… 

Nazwisko wychowawcy …………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacje „Żółty Szalik” 

Stępień 11/5 14-500 Braniewo w celu przeprowadzenia po nazwą „ Ekologicznie 

Zakręceni”. Podane dane są dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawy. 

 

Termin: 
 

 Prace plastyczne należy składać w biurze Fundacji „Żółty Szalik” przy ulicy 

Gdańskiej 19 w Braniewie lub w biurze Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej 

we Fromborku przy ulicy Braniewskiej11 wraz z Metryczką, którą należy 

przylepić na odwrocie pracy.  

 Prace powinny być dostarczone do 14. 10. 2016 roku. Do godz.15 

 

Ocenianie prac : 
 

 Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona komisja powołana przez 

organizatora. 

 Z nadesłanych prac zostanie wybrana jedna i na jej podstawie zostanie 

wyprodukowany pojemnik do zbiórki nakrętki. 

 Ocenie będzie podlegać : ekologiczność wykonania pojemnika, niski koszt 

produkcji pojemników, estetyczność. 

 
Organizator: 
Fundacja „Żółty Szalik” 

Stępień 11/5 

e-mail: fundacjazoltyszalik@gmail.com 

Tel: 883 222 617 

 

KONKURS REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU “ EKOLOGICZNIE ZAKRĘCENI” 

DOFONASOWANEGO ZE ŚRODKÓW POWIATU BRANIEWSKIEGO. 

mailto:fundacjazoltyszalik@gmail.com

