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Regulamin konkursu plastycznego
w ramach projektu EKO – MŁODZI W ŁODZI
pn. Przyroda wokół nas

§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Łódzki Dom Kultury 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Eko- Młodzi w Łodzi”. 

§ 2
Cel konkursu

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób 
naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności 
obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników. 

§ 3 
1.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej formie plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) 

o tematyce ekologicznej 

2. Prace należy wykonać na kartonie nie mniejszym niż format A4.

§ 4
Uczestnicy konkursu

1.  Konkurs skierowany jest do uczestników projektu „Eko- Młodzi w Łodzi” z województwa łódzkiego. W konkursie mogą wziąć 
udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis 
rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

2. Praca powinna posiadać 1 autora. 

3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę. 

§ 5
Terminarz

1. Data ogłoszenia konkursu: 17 lipca 2012 r. 

2.  Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Łódzkim Domu 
Kultury , 90-113 Łódź ul. Traugutta 18 p. 226 lub na stronie  www.ldk.lodz.pl

3.  Wszystkie prace należy składać w płaskich sztywnych opakowaniach. 

4.  Na odwrocie opakowania powinno znajdować się „godło” autora oraz tytuł konkursu. Do prac powinna być dołączona zakle-
jona koperta z tym samym godłem, wewnątrz której powinna znaleźć się wypełniona karta zgłoszeniowa.

5.  Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 13 września 2012 roku do godziny 12:00 w siedzibie Łódzkie-
go Domu Kultury
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6.  Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie 
praw autorskich w całości na rzecz Łódzkiego Domu Kultury.

7.  Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewen-
tualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym oraz nie zachowanie warunków regulaminu.

8.  Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

9.  Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) 
zostaną uhonorowani cennymi nagrodami, przewidujemy także po dwa wyróżnienia.

10.  Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 13-17 września 2012 roku a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom 
konkursu nastąpi 18 września 2012 roku  na wernisażu w Galerii ŁDK w Łódzkim Domu Kultury. Po zakończeniu konkursu 
odbędzie się wystawa prac konkursowych w Galerii. Wystawa trwać będzie do 5 października2012 roku.

11. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

12.  Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwali� kowane.

§ 6

13.  We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.


