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Regulamin Konkursu Ekologicznego ,, Myśl ekologicznie- drugie życie plastiku’’. 

 

1.Organizator konkursu: 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 2. Cele konkursu: 

- zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich 

- uświadomienie najmłodszym, ze plastik ma drugie życie 

- zmotywowanie dzieci i młodzieży do twórczego działania 

3. Warunki konkursu: 

- Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 10- 15 lat, uczęszczających do  szkół 

podstawowych z terenu województwa lubuskiego.  

- Format prac: makieta 3D 

- Technika prac: dowolna 

4. Warunki uczestnictwa: 

- Należy zgłosić się do konkursu, do dnia 30 września 2020r., wraz z formularzem 

zgłoszeniowym przesłanym bądź dostarczonym osobiście : podpisanym RODO, regulaminem 

konkursu oraz, co najważniejsze, dostarczenie makiety na adres LODR-u (adres: Lubuski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów) 

- Dzieci zgłoszone do konkursu muszą być uczniami szkół podstawowych, w wieku 10-15 lat 

- Podpisanie formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo 

dziecka w konkursie, przez opiekuna prawnego. 

- Praca musi zostać wykonana samodzielnie 
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5. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

- Po 31 sierpnia wszystkie nadesłane prace ( przyjmujemy tylko 30 prac) zostaną ocenione 

przez trzyosobową komisję. Nagrodzonych zostanie 5 osób ( I, II, III miejsce oraz 2 

wyróżnienia) 

- Następnie każdy uczestnik zostanie poinformowany o czasie i miejscu ogłoszenia wyników 

- Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora, pod kątem 

oddania tematu, wkłady pracy, estetyki wykonania i pomysłowości. 

- Komisja składać się będzie z trzech osób. Jej decyzja będzie ostateczna i nie będzie 

przysługiwał od niej tryb odwoławczy. 

6. Nagrody w konkursie 

- W konkursie zostanie nagrodzonych 5 osób 

- Dla zwycięzców zostały zaplanowane nagrody, dla wszystkich uczestników- nagrody 

pocieszenia. Wśród nagród sprzęt RTV. 

- Po ogłoszeniu wyników, prace zostaną zwrócone dzieciom. 


