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„PIECZA ZASTĘCZA DBA O MATKĘ ZIEMIĘ” 2021 

KONKURS NA WYKONANIE PLAKATU EKOLOGICZNEGO  PROMUJĄCEGO 

TROSKĘ O ŚRODOWISKO Z WYKORZYSTANIEM SURÓWCÓW WTÓRNYCH 

Regulamin konkursu 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. 

2. Adresaci  

Wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, którzy zostaną ocenieni 

w różnych kategoriach wiekowych. 

3. Tematyka 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu ekologicznego z wykorzystaniem 

surowców wtórnych promującego troskę o środowisko. Praca powinna być ciekawa                     

i oryginalna. Pomysł i technika jest dowolna, jednak, praca musi zawierać wykorzystanie 

surowców wtórnych (opakowania papierowe, plastikowe, gazety) lub materiałów 

naturalnych (drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, pestki owoców itp.) Plakat 

powinien zawierać elementy graficzne i tekstowe. 

4. Format: 

A3 – orientacja pionowa 

5. Cele: 

- zaktywizowanie do działań promujących wykorzystanie surowców wtórnych                          

i kształtowanie postawy proekologicznej, 

- wykorzystanie materiałów odpadowych i naturalnych, 

- uwrażliwienie na piękno naturalnego środowiska, 



 

Partnerzy:     
 

- podniesienie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska i  ekologii ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. 

6. Warunki uczestnictwa: 

- każdy uczestnik może przekazać maksymalnie jedną pracę, 

- prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. 

7. Zgłoszenie do konkursu: 

- prace konkursowe należy dostarczyć do 12.10.2021r. do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Turku ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek. Muszą być one podpisane, 

- w ramach konkursu należy zgłaszać pracę własnego autorstwa – wykonane z surowców 

wtórnych, 

- zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

- prace konkursowe złożone po termin nie będą rozpatrywane. 

8. Ocena prac: 

 prace konkursowe będą oceniane pod kątem: 

 zgodności z tematyką, 

 kreatywności, 

 staranności i estetyki, 

 oryginalności i pomysłowości. 

 prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną własnością 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, 

 oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, 

 lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz profilu facebook. 
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9. Postanowienia końcowe: 

- przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu                

i zobowiązuje się do przestrzegania, 

- laureaci konkursu zostaną poinformowani o dokładnym terminie wręczenia nagród, 

-organizatorzy zastrzegają prawo do wystawy prac konkursowych do celów 

promocyjnych, w tym publikacji, 

- nagrodzone prace konkursowe będą umieszczone na kalendarzu Starostwa Powiatowego 

w Turku na 2022r., 

- administratorem danych osobowych do celów związanych z konkursem jest organizator 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. 

 


