Sprzątanie Świata 2021
„Myślę, więc nie śmiecę”
regulamin konkursu plastycznego
I Organizatorzy konkursu:
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa– Filia dla Dzieci
i Młodzieży w Chełmży, ul. Bydgoska 7
II Sponsorzy:
 Urząd Miejski w Chełmży
III

Cel konkursu:
 inspirowanie do pracy nad ochroną środowiska
 wyrabianie szacunku dla przyrody i własnego środowiska
 zachęta do refleksji nad tym, w jaki sposób oddziałujemy na środowisko
 kształtowanie umiejętności plastycznej i wyobraźni artystycznej
 propagowanie proekologicznych i odpowiedzialnych zachowań

IV Warunki konkursu:
 konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od klas „0” do kl. VIII
 uczestnicy konkursu powinni dostarczyć tylko jedną, indywidualnie wykonaną pracę
konkursową (wyjątek stanowią grupy przedszkolne)
 każda praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania
klasę i szkołę oraz nr tel.
 zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej, tematycznie związanej z
tytułem konkursu,
 uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, w niezbędnym zakresie,
danych osobowych oraz umieszczenie zdjęć zawierających jego wizerunek podczas
wręczania nagród w prasie lokalnej, na profilu Facebook oraz stronach internetowych
P i MBP w Chełmży oraz Filii dla Dzieci i Młodzieży w celu promocji działalności.
 udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu. Uczestnicy konkursu winni do prac załączyć pisemną zgodę rodzica lub
prawnego opiekuna o akceptacji warunków konkursu i zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
 prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria- klasy „O”
II kategoria- klasy I – III
III kategoria- klasy IV – VI
IV kategoria- klasy VII-VIII
 nieprzekraczalny termin składania prac: 21 września 2021 r. w Filii dla Dzieci
i Młodzieży w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 7
 podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 27 września 2021 r. o
godz. 16.00 w lokalu biblioteki dziecięcej (proszę o przybycie w maseczce)
 prace plastyczne będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
 złożone prace pozostają w zbiorach biblioteki dziecięcej
Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody!

