Konkurs ekologiczny
„ Recyklisie czyli zwierzaki z surowców wtórnych”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do aleksandrowskich szkół.
W ramach konkursu należy wykonać dowolnego zwierzaka zamieszkującego polskie lasy, łąki, góry
itp., wykorzystując odpady i surowce wtórne (butelki, puszki, nakrętki, rolki od papieru, kartony,
kubki itp.). Prace muszą być zgodne z tematem, czyli muszą przedstawiać „drugie życie” odpadów.
Organizator: Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.
I. Cel konkursu:
Edukacja ekologiczne dzieci i młodzieży. Wykorzystanie różnorodnych materiałów (odpadów), aby
nadać im użyteczny charakter, nowe "życie". Poznanie pojęć: biodegradacja, recykling, utylizacja,
odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym. Zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów
i możliwość ich powtórnego wykorzystania – recykling, kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za otaczającą nas przyrodę. Promowanie segregowania odpadów. Poznanie polskiej przyrody
i zwierząt zamieszkujących polskie tereny. Promowanie zachowań mających na celu ochronę
przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nią. Prezentacja i popularyzacja
plastycznej twórczości dziecięcej.
II. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
- I kategoria: uczniowie klas I-III
- II kategoria: uczniowie klas IV-VI
- III kategoria: uczniowie klas VII - VIII
III. Harmonogram konkursu:
- 1 września 2021 – ogłoszenie konkursu
- 15 października 2021 – ostateczny termin zgłaszania prac
- 25 października 2021 – ogłoszenie wyników konkursu.
IV. Warunki konkursu:
1. Każdy Autor może zgłosić do konkursu najwyżej jeden projekt.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie zwierzaka z materiałów wtórnych, nie mniejszego niż
15 cm. Format pracy – przestrzenna.
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2. Prace mogą być wykonane z różnych surowców wtórnych tj.: torebek foliowych, makulatury,
puszek, kapsli, zakrętek, plastikowych butelek, kartonów po mleku, soku oraz elementów
drewnianych oraz innych odpadów. Dopuszcza się jedynie wykorzystanie takich materiałów, które
będą trwale złączone z pracą i nie ulegną oderwaniu podczas przemieszczania i transportu pracy.
Materiały, z których wykonana będzie praca muszą być bezpieczne i nie stanowić zagrożenia dla
życia lub zdrowia.
3. Do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne, prace złożone jako zbiorowe nie będą
podlegały ocenie.
4. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego
regulaminu (brak wypełnionej karty spowoduje niedopuszczenie pracy do konkursu!). W przypadku
osób nieletnich taką kartę podpisują rodzice lub opiekunowie dziecka. Kartę można także pobrać
ze strony internetowej: https://www.mckaleksandrowkujawski.pl/
5. Prace należy dostarczyć na adres: Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego,
ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Ostateczny termin składania prac wyznaczono na
dzień 15 października 2021 roku (piątek) do godziny 15.00.
V. Ocena prac:
1. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach i przyzna wyróżnienia.
O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani pisemnie. Wyniki konkursu zamieszczone
zostaną także na stronie Miejskiego Centrum Kultury oraz na profilu MCK na portalu
społecznościowym na portalu Facebook.
2. Oceniana będzie kreatywność, pomysłowość, staranność wykonania, wrażenie estetyczne
i oryginalność pracy.
3. O terminie i sposobie wręczenia nagród Organizator powiadomi laureatów telefonicznie lub
mailem.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego postanowień.
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