
  Opolskie Centrum Kultury 
ul. Lubelska 30 
24-300 Opole Lubelskie 

 NIP: 717-12-39-817 
tel.: 81 827 25 67 
e-mail: sekretariat@ockopolelubelskie.pl 

 

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNO-EKOLOGICZNY 

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego,  
na pozór niewielkiego, ludzkiego działania 

 

Regulamin 

1. Organizator: Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie,  
strona internetowa: www.ockopolelubelskie.pl 

2. Adresaci:  konkurs skierowany jest dla całych rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i  szkolnym  z 
terenu gminy Opole Lubelskie. 

3. Temat: Wykonanie tabliczki z hasłami ekologicznymi np.:  „ Szanuj zieleń”, „Nie deptać trawników”, 
„Szanuj tę zieleń inni zrobili to dla Ciebie”, „Szanuj kwiaty i zieleń”. 

4. Technika: dobrowolna. Tablica powinna być odporna na warunki atmosferyczne. 

5. Zabronione jest używanie materiałów sypkich, nietrwałych. 

6. Format pracy: tablica o wym. max 40cmx30cm z palikiem umożliwiającym wbicie do ziemi. 

7. Prace konkursowe posłużą do oznakowania miejsc zielonych na terenie miasta i gminy Opole 
Lubelskie oraz przyczynią się do szerokiego rozpowszechnienia postaw proekologicznych.  

8. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

9. Każda rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

10. Termin dostarczenia prac: do 10 maja 2021r.  

11. Pracę należy dostarczyć do Opolskiego Centrum Kultury, przy ul. Lubelskiej 30 w Opolu Lubelskim 
wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i oświadczeniami.  

12. Każda praca powinna być czytelnie podpisana drukowanymi literami na przywiązanej do pracy 
karteczce: imię, nazwisko, numer telefonu. 

13. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

14. Jury powołane przez Organizatora przyzna: I, II, III miejsca, wyróżnienia.  

15. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

16. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematyką i techniką konkursu, oryginalność 
i pomysłowość, stopień trudności wykonania, walory artystyczne oraz estetykę wykonania. 

17. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana 15 maja 2021r. w Święto Polskiej 
Niezapominajki  na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebooku Opolskiego Centrum 
Kultury. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie 
internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych, prasie, telewizji, plakatach i innych. 

19. Regulamin, karta zgłoszeniowa i plakat konkursu znajdują się na stronie internetowej Organizatora. 

20. W przypadku braku zainteresowania – mniej niż 3 prace konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. 

 


