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REGULAMIN KONKURSU 

„Z EKOLOGIĄ ŻYJĘ W ZGODZIE, POMAGAM PRZYRODZIE”  

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  

w Słupsku, z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112. 

2. Partnerami konkursu są: 

- Urząd Miejski w Słupsku  

- Urząd Gminy Słupsk  

- Urząd Gminy Kobylnica  

- Sommer Sp. z o.o. w Słupsku  

- KING Joanna Staniuk-Sommer  

- Słupski Ośrodek Kultury 

CELE KONKURSU 

1. Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska. 

2. Przedstawienie uzyskanej wiedzy ekologicznej w formie prac plastycznych. 

3. Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci poprzez działalność plastyczną. 

4. Odkrywanie własnych zdolności, możliwości. 

TERMINY 

1. Prace należy dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

w Słupsku, ul. Szczecińska 112, do dnia 19.04.2017 r.  

2. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców konkursu 

w dniu 20.04.2017 r.  

3. Uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów „Młodego Ekologa” odbędzie się  

27.04.2017 r. w Słupskim Ośrodku Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1. 

4.  O nagrodach i wyróżnieniach przedszkola laureatów zostaną powiadomione telefonicznie. 
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WARUNKI KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. 

2. Przedszkole uczestniczące w konkursie dostarcza do organizatora prace wykonane 

indywidualnie i samodzielnie przez dzieci. 

3. Tematem prac ograniczenie wytwarzania odpadów. Co możemy zrobić, aby mniej śmiecić? 

Prace muszą  spełniać kryteria: 

- być wykonane w formie płaskiej; 

- być wykonane w formacie A4 lub A3; 

- technika ich wykonania jest dowolna. 

 

4. Każda praca musi zawierać opis umieszczony na odwrocie : 

- tytuł pracy, 

- imię i nazwisko, wiek dziecka, 

- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, 

- dane teleadresowe przedszkola. 

       INFORMACJE DODATKOWE 

1. Nagrody główne przewidziano dla autorów trzech najlepszych prac. W zależności  

od poziomu konkursu, organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

2. Nagrody dodatkowe przewidziano dla wyróżnionych uczestników konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac. Udział  

w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na powyższe. 

4. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu. 

5. Osobą odpowiedzialną za realizację konkursu z ramienia PGK jest Mateusz Bilski, kontakt 

tel. 0-59 843-72-55, 665-560-070, e-mail: rzecznik@pgkslupsk.pl. 

6. Dodatkowe informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej www.pgkslupsk.pl. 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY 

              

            


