
REGULAMIN KONKURSU  

 ,, Zaprojektuj Eko Ozdobę Świąteczną ‘’ 

 

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: ekoozdoba21@ckip.pl    

 

CELE KONKURSU 

Podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych. 

TEMATYKA KONKURSU 

Konkurs pn. ,, Zaprojektuj Eko Ozdobę Świąteczną” dotyczy tematyki 

Świąt Wielkiej Nocy nawiązując do EKO nawyków oraz ochrony 

powietrza, opierając się o uchwałę antysmogową w Małopolsce. 

ZASADY KONKURSU 

 Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli/szkół 

podstawowych,  młodzieży do 18 lat oraz osób dorosłych bez 

względu na wiek oraz płeć . 

 Kategoria I dzieci 2-6 lat 

 Kategoria II dzieci 7-12 lat 

 Kategoria III dzieci i młodzież 13-18 lat 

mailto:ekoozdoba21@ckip.pl


 Kategoria IV osoby dorosłe /seniorzy  

 Konkurs obejmuje prace zespołowe w tym,, prace klasowe ‘’ tj. 

jeden stroik lub ozdoba wykonana przez jedną klasę wspólnie. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych, z 

których wyłonione zostaną 10 najlepszych miejsc w każdej z kategorii. 

 Wykonanie prac ma polegać na stworzeniu  EKO stroika 

świątecznego lub innej okazałej ozdoby wykorzystując materiały 

ekologiczne np.: papier tekturowy, łupiny orzechów, sznurki, 

gałązki, piórka, wydmuszki … 

 Każdy z uczestników indywidualnych oraz  grupowych ma prawo 

do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie lub w 

zespole (zespół robi tylko 1 pracę ) 

 Zdjęcia prac konkursowych należy wysyłać na maila: 

ekoozdoba21@ckip.pl    

 Zdjęcie  ma być wykonane w sposób czytelny i identyfikujący 

materiały z którego wykonana jest praca.  

 Można dołączyć krótki opis użytych materiałów. 

 Należy podać w mailu: imię, nazwisko wiek oraz kategorię 

uczestnika. 

 Zdjęcie pracy konkursowej wraz z podpisaną klauzulą 

informacyjną dotyczącą ochronie danych osobowych należy 

przesłać na adres email: ekoozdoba21@ckip.pl do dnia 5 

kwietnia 2021 roku. 

  Wszystkie załączniki do pobrania na stronie www.ckip.pl 

 

NAGRODY 

 Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona 

oceny prac i wyłoni laureatów konkursu (10 prac w każdej 

kategorii wiekowej) 

 Dla laureatów nagrodzonych prac  przewidziana jest nagroda, w 

postaci roślin miododajnych (rhododendron + róża ). 
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 Każdy z laureatów otrzyma dyplom oraz bon konkursowy, który 

będzie upoważniał do odbioru roślin we wskazanym przez 

organizatora terminie. (Planowany termin odbioru roślin – maj 

2021 ) 

  

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod 

numerem telefonu: 12 387 18 11. 

2. Aktualne informacje dotyczące konkursu oraz formularz 

zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.ckip.pl 

 Regulamin 

 Załącznik nr.1 Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony 

danych osobowych  
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