REGULAMIN
GMINNEGO PLASTYCZNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
,,Zdrowa żywność, zdrowy ja’’

§1
Cele konkursu:
1. Celem konkursu jest zainteresowanie społeczeństwa gminy Łochów tematyką zdrowego żywienia.
2. Popularyzowanie wiedzy o żywności oraz o jej wpływie na zdrowie
3. Upowszechnianie informacji na temat wpływu środowiska i stosowanych technologii na właściwości
odżywcze oraz zdrowotne produktów mięsnych i roślinnych oraz substancji zanieczyszczających
żywność.
4. Propagowanie postaw ekologicznych.

§2

1. Organizator konkursu:
- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
- Ekologiczne Forum Młodzieży
- Nadleśnictwo Łochów
- Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Siedlcach
- Gmina Łochów
§3
1.

Założenia konkursowe
- Praca plastyczna powinna być wykonana: dowolną techniką (malarstwo, collage, rysunek, grafika)
- w formacie A3 na papierze
- nie w wersji przestrzennej
- samodzielnie (praca autorska) - prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu

2.

Kategorie
- przedszkola (5-6lat)
- I-III klasa
- IV-VI
-VII-VIII
-szkoły średnie

3.

Termin dostarczenia prac: 4 października 2022 r do godz. 16.00
na adres: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul. 1 Maja 22, 07-130 Łochów
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 16 października 2022 podczas imprezy
Hubertus Węgrowski Mazowsza i Podlasia im. Prof. Jana Szyszko, odbywającej się w tym dniu na terenie
Pałacu Łochów .
Tematyka prac powinna obejmować: - pomysł na przekazanie wiedzy o zdrowym żywieniu, jaki ujemny
wpływ ma zanieczyszczone środowisko (lasy, gleba, powietrze, woda …) na to co spożywamy.

4.

5.

6.

Każda praca powinna być z tyłu podpisana drukowanymi literami: Imię i nazwisko, wiek uczestnik, ,
tytuł pracy.

7.

Za główne kryterium przyjmuje się poziom artystyczny, samodzielność, pomysłowość, wiedzę
tematyczną oraz inwencję twórczą autorów.

8.
9.

Organizator może nie dopuścić pracę do konkursu, jeśli uczestnik nie spełni warunków niniejszego
regulaminu.
Organizator przewiduje miejsca ex aequo i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej jeśli wystąpi
zasadność.

10. Nagrody przyznane zostaną za:
I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej

11. Zwycięzcy otrzymają dyplomy za zdobyte miejsce oraz nagrody rzeczowe
Wszyscy uczestnicy otrzymają upominek.

&4
1.

Postanowienia końcowe

a)

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację
przesłanych prac i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów.

b) Publikacja może dotyczyć: publikacji na stronie internetowej organizatorów, w mediach
społecznościowych Facebook profil Organizatorów oraz w prasie lokalnej, wydruki w postaci pocztówki
i w folderach promocyjnych organizatorów.
c)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na: przetwarzanie danych osobowych
autorów prac/opiekunów, nieodpłatną publikację prac

d) Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą rodziców na
przetwarzanie danych osobowych (np. imienia i nazwiska oraz wizerunku) uczestnika konkursu oraz
wizerunku laureatów konkursu dla potrzeb promocyjnych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Osoba do kontaktu, Aneta Kowalczyk, tel. 512 100 354, (25) 675 12 16
adres mailowy: konkursymigok@gmail.com,

