1. Cele konkursu



kształtowanie nawyków i świadomości ekologicznej,
uświadomienie, że działalność człowieka ma największy
wpływ na postępujące zmiany klimatu,
 poznanie zagrożeń środowiska: globalne ocieplenie, efekt
cieplarniany,
 zapobieganie zmianom klimatu poprzez utrwalanie nawyków
ekologicznych,
 Udział dzieci i młodzieży w organizacji ogólnopolskiego
“Dnia Ziemi” w najbliższym środowisku.
2.Organizator
Tucholski Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola,
tel.052 3343712,
edukacja@tuchpark.pl
3. Przedmiot konkursu


Przystępując do konkursu należy wykonać plakat okazjonalny
na uroczyste obchody Dnia Ziemi pt. „Zmieniaj nawyki –
nie klimat!”. Prace należy wykonać w formacie A3 (duża
kartka od bloku)
 Nie zamieszczamy na plakacie treści hasła.
 Technika wykonania pracy jest dowolna (praca nie może
zawierać wypukłych elementów, musi nadawać się do
skanowania).
4. Uczestnicy konkursu


konkurs adresowany jest do Szkół Specjalnych z terenu
Tucholskiego Parku Krajobrazowego i okolic.

5. Ocena konkursu


Oceny konkursu dokona jury powołane przez organizatora.
Wybrana zostanie jedna praca, która stanowić będzie plakat
informujący o obchodach “Dnia Ziemi” w Tucholi w 2014 r.
oraz zostanie zamieszczona na gadżetach okazjonalnych.

6. Przebieg konkursu



Prace konkursowe należy opatrzyć godłem, do pracy
dołączyć oznakowaną tym godłem kopertę z informacją:
imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła.
Prace należy dostarczyć na adres organizatora do
14 kwietnia br.

7. Nagroda



Zwycięzca otrzyma nagrodę o wartości 300 zł, a także na
plakatach informacyjnych zostanie zamieszczone imię i
nazwisko, szkoła wykonawcy projektu.
Z chwilą nadesłania prac na konkurs, wszelkie autorskie
prawa majątkowe do nadesłanej pracy nieodpłatnie
przechodzą na organizatora oraz uczestnicy konkursu godzą
się na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora
na stronie internetowej i w mediach.

8. Dodatkowe informacje
 O wynikach konkursu szkoły zostaną poinformowane przez
organizatora.
 24 maja br. (sobota) w godz. 11.00-14.00 w Tucholi w
Parku Zamkowym (za Urzędem Miejskim) odbędą się
uroczyste obchody “Dnia Ziemi ”. Podczas uroczystości
wręczona zostanie nagroda dla zwycięzcy.

Zmień styl życia – utrwalaj nawyki dla klimatu !
 korzystaj z odnawialnych źródeł energii,
 ogranicz zużycie surowców i paliw poprzez zmianę
stylu życia,
 oszczędzaj energię, wodę i surowce naturalne,
 kupuj dobrej jakości produkty, które posłużą Ci
dłużej,
 korzystaj z roweru i transportu publicznego,
 segreguj odpady i odzyskuj surowce wtórne.

JESTEM ZIELONY

Regulamin konkursu
plastyczno-ekologicznego

Plakat
z okazji 12. “Dnia Ziemi”

Zmieniaj nawyki – nie klimat!

