
REGULAMIN KONKURSU  

,, Zaprojektuj EKO MEM ‘’ 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Stowarzyszenie Gmina Aktywna +, przy współpracy z Centrum Kultury 

i Promocji w Kocmyrzowie –Luborzycy. 

 Adres : Baranówka 6, 

          32-010 Luborzyca 

 

 Tel: 12 387 18 11 

 e-mail:ekomem21@ckip.pl 

 

CELE KONKURSU 

Podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych.  

TEMATYKA KONKURSU 

Konkurs pn. ,, Zaprojektuj EKO MEM” dotyczy tematyki: 

ekologicznych nawyków oraz ochrony powietrza, opierając się o 

uchwałę antysmogową w Małopolsce. 

ZASADY KONKURSU 

 Konkurs adresowany jest do uczniów  szkół podstawowych oraz   

młodzieży do 18 lat. 

 

 Konkurs obejmuje prace zespołowe (jedna nagroda dla zespołu) 

 



 Rekomenduje się mem-y graficzne w formie plakatu (dowolny 

rozmiar) oraz w formie filmiku. 

W konkursie zostaną wyłonione trzy najlepsze mem-y. 

 Zaprojektowany MEM ma za zadanie podniesienie wiedzy 

społeczności lokalnej na temat ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych w taki sposób, aby odbiorca w różnym wieku 

odczytał przekaz. 

 Rekomenduje się pomysłowość i atrakcyjność przekazu.  

 Każdy z uczestników indywidualnych oraz  grupowych ma prawo 

do złożenia tylko jednej pracy, wykonanej samodzielnie lub w 

zespole (zespół robi tylko 1 MEM ). 

 Prace należy wysłać do dnia 5 kwietnia2021 roku na adres e-

mail:ekomem21@ckip.pl, podpisane imieniem i nazwiskiem.  

 

NAGRODY 

 

 Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona 

oceny prac i wyłoni laureatów konkursu – trzy najlepsze MEM-y 

 Dla laureatów nagrodzonych prac  przewidziana jest nagroda,  

     w formie bonów podarunkowych : 

I miejsce bon o wartości 600 zł 

II miejsce bon o wartości 400 zł 

III miejsce bon o wartości 200 zł   

Najlepsze MEM-y zostaną opublikowane na stronie www.ckip.pl 

oraz zamieszczone w lokalnej prasie. 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod 

numerem telefonu: 12 387 18 11  

2. Aktualne informacje oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu 

danych osobowych dotyczące konkursu dostępne  na stronie 

www.ckip.pl 

3. Zdjęcie pracy konkursowej oraz klauzuli informacyjnej należy 

przesłać na adres email.ekomem21@ckip.pl do dnia 5 kwietnia 

2021 roku. 

 

  

 

 

http://www.ckip.pl/
mailto:email.ekomem21@ckip.pl

