
 
REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 
POLSKIEJ FUNDACJI OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH  

„MODA EKOLOGICZNA” 
 

Każdego dnia produkujemy coraz więcej śmieci. 
Czy rzeczywiście wszystkie nadają się do wyrzucenia? 
Może niektóre z nich warto wykorzystać ponownie? 
Jesteś za pan brat z modą? Znasz najnowsze trendy? 

Zaprojektuj eko-strój, pokaż, że śmieci można przetworzyć. 
Zostań projektantem eko-mody! 

 
Cel konkursu: 

 uwrażliwienie dzieci na ilość śmieci oraz potrzebę ich segregacji  
i przetwarzania  

 propagowanie wśród dzieci zachowań odpowiedzialnych jeśli chodzi  
o postępowanie ze śmieciami 

 wykorzystanie dziecięcej kreatywności do przekazania idei ponownego 
wykorzystania śmieci 
 

Organizator konkursu: 

Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych z siedzibą w Bydgoszczy 

Regulamin konkursu: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta 

Wąbrzeźno* (klasy 4-6). 

* Uczestnictwo dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez 
rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku udziału dziecka w konkursie prosimy  
o podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).         

         
2. Prace powinny zostać przygotowane wyłącznie z materiałów pochodzących z odzysku. 

3. Prace powinny przedstawiać stroje lub elementy garderoby. 

4. Pierwszym etapem konkursu będzie wyłonienie przez szkołę w drodze konkursu 

wewnętrznego dwóch prac z każdej klasy. Listę osób, których prace zostały wyłonione 

wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody (załącznik nr 1) należy dostarczyć  



w terminie do 20.09.2013 r. do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Wąbrzeźno, 

ul. Wolności 18, pok. nr 16. 

5. Do pracy należy dołączyć czytelne dane autora: 

- imię i nazwisko wykonawcy, 

- wiek dziecka, 

- klasa i nazwa szkoły 

6. Kryteria oceny: 

- samodzielność wykonania pracy, 

- zgodność z tematem, 

- oryginalny pomysł, 

- staranność wykonania. 

7. Kolejny etap konkursu będzie miał miejsce 27 września 2013 roku podczas imprezy 

„Eko-miasto” organizowanej w Wąbrzeźnie na Placu Jana Pawła II ( w razie niepogody 

w Wąbrzeskim Domu Kultury ).  

8. Wyłonione w pierwszym etapie prace konkursowe przedstawiciel szkoły powinien 

dostarczyć do namiotu organizatora: Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych, 

dnia 27.09.2013 r. do godz. 10.30.  

9. Na podstawie przekazanych przez szkoły prac konkursowych, Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora w składzie wyłoni laureatów konkursu. 

10. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni  na scenę „Eko-miasteczka” i będą mogli 

samodzielnie zaprezentować swoje stroje na „pokazie mody”. Po pokazie komisja 

ogłosi wyniki i uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

11. W konkursie zostanie przyznana I nagroda oraz wyróżnienia. Pozostali uczestnicy, 

którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy 

uczestnictwa.  

12. Nagrodzone prace będzie można oglądać w specjalnej galerii internetowej na stronie 

Fundacji www.pfozw.org.pl gdzie zostaną również zamieszczone wyniki konkursu. 

13. Prace konkursowe będą zwracane autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do 

nieodpłatnego reprodukowania prac i wizerunku dzieci biorących udział w „pokazie 

mody” w prasie, katalogach, folderach i innych wydawnictwach promujących konkurs 

oraz Fundację. 

http://www.pfozw.org.pl/

