
Konkurs ekologiczny „Mój ogród w słoju” 

Konkurs  skierowany  jest  do  młodzieży  uczęszczającej  do  aleksandrowskich  szkół  oraz  podopiecznych

placówek opiekuńczych. W ramach konkursu należy wykonać kompozycję roślin w słoiku.  

Organizator: Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. 

I. Cel konkursu:

Edukacja  ekologiczna młodzieży.  Wykorzystanie  różnorodnych ekologicznych,  naturalnych surowców w

celu stworzenia najładniejszej kompozycji w słoju. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą

nas przyrodę. Promowanie dbania o najbliższe otoczenie i ochronę roślin. Promowanie zachowań mających

na celu ochronę przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nią.  Prezentacja i popularyzacja

plastycznej  twórczości  młodzieży  i  podopiecznych  placówek  opiekuńczych.  Kształcenie  postaw

proekologicznych. 

II. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

- I kategoria: uczniowie klas podstawowych VII - VIII

- II kategoria: uczniowie klas szkół średnich I - IV

- III kategoria: uczestnicy placówek opiekuńczych 

III. Harmonogram konkursu:

- 1 września 2022 – ogłoszenie konkursu

- 3 – 7 października 2022 –  termin zgłaszania prac

- do 14 października 2022 – ogłoszenie wyników konkursu

- do 31 października 2022 – wręczenie nagród. 

IV. Warunki konkursu:

1. Każdy Autor może zgłosić do konkursu najwyżej jeden projekt.

2. Konkurs polega na stworzeniu najciekawszej kompozycji roślin w słoiku. 

2. Prace mogą być wykonane z różnych naturalnych i ekologicznych surowców. W kompozycji nie można

używać sztucznych roślin.

Uwaga!!!  Zabrania  się  używania  w  kompozycji  wszelkich  roślin  chronionych  w  tym  chronionych

mchów  i  porostów.  W  kompozycjach  można  wykorzystywać  gatunki  niepodlegające  ochronie  lub

wyhodowane na specjalistycznych farmach. 

Kompozycja  powinna  być  stabilna,  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.
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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/

UWAGA!!! Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie karty zgłoszeniowej. 

5. Każda zgłoszona na konkurs kompozycja powinna mieć doczepioną kartkę z imieniem i nazwiskiem

autora oraz kategorią konkursową. Nie podpisane w wyżej wymieniony sposób prace nie będą brane

pod ocenę przez komisję. 

6. Prace należy dostarczyć na adres: Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego, ul. Parkowa 3,

87-700 Aleksandrów Kujawski.  Termin składania prac wyznaczono od 3 do 7 października 2022 r. w

godzinach  od  8:00  do  15:00.  Ze  względu  na  specyfikę  prac  zgłaszanych  na  konkurs  prosimy nie

przynosić prac przed wyznaczonym terminem.

V. Ocena prac:

1.  Komisja  Konkursowa  wyłoni  laureatów  w  poszczególnych  kategoriach  i  przyzna  wyróżnienia.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres e-mail  wskazany w

karcie zgłoszeniowej. 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. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego postanowień.

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autorów na jej nieodpłatnie

wykorzystanie przez Organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych.
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