Zaproszenie
do udziału w literacko – plastyczno – fotograficznym konkursie

SEN O ZIEMI
pod patronatem
Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Są sny marzenia, w których świat odpowiada naszym najskrytszym
marzeniom, realizuje życzenia, spełnia ideały.
Bywają też sny złe, katastroficzne, w których gromadzą się
nasze najgorsze obawy.
Obrazy odzwierciedlające te marzenia i obawy rodzą się – jeżeli nie we śnie,
to w naszej wyobraźni.
Tworzą rozmaite wizerunki Ziemi, ukazując zarówno jej walory
jak i zagrożenia dla środowiska.
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REGULAMIN
Organizatorzy
1. Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ul. gen. K. Chruściela „Montera” 28,
04 – 401 Warszawa
2. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte
w Warszawie
ul. gen. K. Ziemskiego 22
04 - 408 Warszawa
Tel: 22 673 42 83
mail: g126@edu.um.warszawa.pl
3. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
4. Zespół Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
5. Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Cele konkursu:
1. Uwrażliwienie na problemy współczesnego świata.
2. Kształtowanie postawy proekologicznej i prospołecznej.
3. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
5. Upowszechnianie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska.

Kategorie formalne:
1. Fotografia – max 3 fotografie, wydrukowane w formacie 13x18 cm.
2. Praca literacka – wiersz lub opowiadanie;
- maksymalnie 2 strony formatu A4 maszynopisu (czcionka 12);
- wydruk komputerowy.
3. Praca plastyczna - technika wykonania dowolna: farby, kredki, collage, flamastry (praca

płaska); format A3.
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Uczestnicy:
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny
na terenie dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (zgłoszone przez placówkę macierzystą:
przedszkole, szkołę, dom kultury lub indywidualnie).
2. Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednej z trzech kategorii formalnych.
Prace oceniane będą w kategoriach:
a) wiekowych:
- kategoria I: przedszkola
- kategoria II: szkoły podstawowe klasy I – III
- kategoria III: szkoły podstawowe klasy IV - VI
- kategoria IV: gimnazja
b) formalnych:
- fotografia
- praca literacka (wiersz lub opowiadanie)
- praca plastyczna

Termin:
1. Prosimy o nadesłanie zgłoszenia przystąpienia szkoły, przedszkola lub domu kultury do
konkursu do 7 kwietnia 2014 r.
2. Prace należy złożyć lub nadesłać do 30 kwietnia 2014 r. do godz. 14.00
w sekretariacie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów
Westerplatte przy ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04 – 408 w Warszawie (od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 – 15.00).
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę nigdy
wcześniej niezgłaszaną do innych konkursów,
2. do każdej pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona karta zgłoszenia,
3. prace dostarczone lub nadesłane po podanym terminie oraz niespełniające warunków
konkursu nie będą oceniane,
4. nadesłane na konkurs prace będzie można odebrać po jego zakończeniu,
a nieodebrane prace pozostaną własnością Organizatora,
3

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wyboru prac do wystawy pokonkursowej,
6. zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie zgodą na publikację prac na stronie
internetowej oraz podczas wystawy pokonkursowej,
7. osoby

dostarczające

prace

konkursowe

wyrażają

zgodę

na

przetwarzanie

przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych na cele konkursu,
8. nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji
regulaminu konkursu literacko – plastyczno - fotograficznego „Sen o Ziemi”.

Zasady przyznawania nagród
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury powołane z ramienia Organizatora na
podstawie następujących kryteriów:
a) zgodność pracy z tematyką
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematu
c) ogólne wrażenie estetyczne
2. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Nagrodami w konkursie są atrakcyjne nagrody rzeczowe – niespodzianki.
4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte oraz stronie Urzędu
Dzielnicy Rembertów – Wydział Ochrony Środowiska.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez e-mail o wygranej.
6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, która
odbędzie się w 12 maja 2014 r. w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126
im. Bohaterów Westerplatte.
7. Nagrodzone prace zostaną wydane w formie mini albumu.
8. Nagrody nie odebrane przez uczestników zostaną przekazane na cele charytatywne.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
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