
Regulamin III Edycji Konkursu Ekologicznego POSEGREGOWANI 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miejska i Młodzieżowe Centrum 

Wolontariatu w Tarnowie. 

 

2.  Celem konkursu jest: 

 

- zapoznanie dzieci i młodzieży z pojęciem recyklingu  

- promowanie segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów 

- dbałość o swoje środowisko 

 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych  oraz 

gimnazjów z Tarnowa i okolic. 

 

4. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

 

I  - wykonanie zabawek lub innych przedmiotów z materiałów podlegających 

recyklingowi. Dzieci i młodzież, które chcą wziąć  udział  w konkursie przynoszą prace 

do sekretariatu Pałacu Młodzieży do dnia 16 maja 2016 (sekretariat czynny od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8-19). 

 

II – wykonanie ubrania/stroju z materiałów podlegających recyklingowi - 3 zdjęcia 

strojów, zrobione z różnej perspektywy, wyraźne, widoczne detale, należy wysyłać na 

mail mrmtarnow2@gmail.com – do dnia 16 maja 2016 roku. Oceniane będą zdjęcia i 

ciekawy sposób prezentacji stroju. Następnie stroje będą prezentowane przez wykonawcę 

na wybiegu podczas Gali podsumowującej konkurs w dniu 24 maja 2016 roku o godzinie 

10.00 w Pałacu Młodzieży w Tarnowie). 

 

5. Prace powinny być następująco opisane: 

Konkurs Ekologiczny  

Imię i nazwisko lub nazwa grupy (dotyczy przedszkoli) 

Wiek 

Klasa lub grupa (dotyczy przedszkoli) 

Szkoła lub przedszkole 

Opiekun oraz kontakt telefoniczny i mailowy do Opiekuna 

 

6. Materiały użyte do przygotowania prac powinny być nadające się do recyklingu, nie 

należy używać nowych materiałów (np. szary papier, papier kolorowy, folia aluminiowa) 

 

7. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe 

 

I)  przedszkola -  dzieci przedszkole przygotowują prace zbiorowe – max 5 dzieci 

przygotowuje jeden przedmiot lub strój 

II) kl. I-III szkoła podstawowa – indywidualnie 

III) kl. IV- VI szkoła podstawowa – indywidualnie 

IV) kl. I- III  Gimnazjum – indywidualnie 

 

8. Prace w obu kategoriach oceniane będą przez Instruktorów Pracowni Plastycznych, 

Fotograficznych  oraz Pracowni Kroju i Szycia Pałacu Młodzieży. 

mailto:mrmtarnow2@gmail.com


9. Kryteria oceny: użyte materiały podlegające recyklingowi, samodzielność wykonania, 

pomysłowość, oryginalność, staranność, wartość ekologiczna przedmiotu/stroju.  

 

10. Każdy uczestnik lub grupa (dotyczy przedszkoli) może oddać jedna pracę w każdej 

kategorii. 

 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gali podsumowującej w dniu 24 maja 2016 

o godz 10.00  w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. 

 

12. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, dla laureatów przewidziane są    

atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

13. Z prac, które wygrały lub zostały wyróżnione w konkursie,  zostanie zorganizowana 

wystawa w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. 

 

14. Uczestnicy, których prace nie wygrały lub nie zostały wyróżnione w konkursie, 

zobowiązani są do odbioru swoich prac do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu, po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym z osobą nadzorującą konkurs. 

 

15. Uczestnicy, których prace wygrały lub zostały wyróżnione w konkursie, zobowiązani są 

do odbioru swoich prac w dniach 11.07-22.07.2016, po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym z osobą nadzorującą konkurs. (Tel. 501 648 717) 

 

16. Prace nie odebrane w powyższych terminach zostaną usunięte z Pałacu Młodzieży i nie 

będzie już możliwości ich odbioru.  

 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w trakcie przebiegu 

konkursu. 

 

18. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz 

Młodzieżowego Centrum Wolontariatu Pani Joanna Wielgus. Wszelkie informacje 

dodatkowe (Tel. 501 648 717). 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!! 

 

 

 

 

 

  
 


