
KONKURS EKOLOGICZNY 

„KORZENIÓWKA 2100” 

 
1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki, z siedzibą w Korzeniówce ul. 

Skowronka 2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Wspólna Zielona Ziemia”, realizowanego 

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki i dofinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011.  

 

2. Adresaci 

Konkurs skierowany jest do rodzin, przez co rozumiane są drużyny min. 2-osobowe i maksymalnie 4 

osobowe, składające się z min. 1 dziecka (do 15 lat) i 1 osoby dorosłej z rodziny dziecka (np. rodzice, 

dziadkowie, ciocia, wujek…).  

 

3. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

a) Edukacja ekologiczna związana z zagospodarowaniem surowców wtórnych. 

b) Promowanie wsi Korzeniówka i jej najbliższych okolic. 

c) Prezentacja i promocja działao Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki wśród mieszkaoców Korzeniówki 

i jej najbliższych okolic. 

d) Integracja lokalnej społeczności, wzajemne poznanie się. 

 

4. Temat – przedmiot Konkursu 

Przedmiotem konkursu jest praca przestrzenna prezentująca Korzeniówkę i jej najbliższe okolice w roku 

2100 stworzona z wykorzystaniem surowców wtórnych tj. papier, plastik, szkoło, aluminium, itp.  

 

 



5. Format prac 

Prace przestrzenne nie mogą byd większe niż 100cm x 100cm w przestrzeni poziomej.  

 

6. Zgłoszenie 

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej (zał. 1) do dnia 30 listopada 

2011 (liczy się data wpływu karty do Organizatora) na adres pocztowy 05-504 Złotokłos, Korzeniówka - ul. 

Leśna 10 lub adres mailowy konkurs@korzeniowka.org. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni 

telefonicznie o terminie i miejscu dostarczenia pracy Konkursowej w celu oceny jej przez komisję. Każda 

drużyna może złożyd do konkursu tylko jedną pracę. Każdy uczestnik konkursu może byd tylko w jednej 

drużynie. 

 

7. Kryteria oceny 

Ocenie będą podlegad: 

1. Zgodnośd prac z tematyką konkursu. 

2. Pomysł podejścia do tematu konkursu. 

3. Estetyka, artystyczna wrażliwośd, z jaką autorzy podeszli do tematu. 

 

8. Harmonogram konkursu 

1. Ogłoszenie Konkursu - 1 października 2011 roku.  

2. Termin nadsyłania prac - 30 listopada 2011 roku.  

3. Rozstrzygniecie Konkursu połączone z wręczeniem nagród i prezentacją prac konkursowych 

odbędzie się podczas finału projektu „Wspólna Zielona Ziemia” w połowie grudnia 2011 roku. 

 

9. Rozstrzygnięcie  

Poprawnośd pod względem formalnym (tj. zgłoszenie o odpowiedniej wielkości wraz z kartą zgłoszeniową) 

oceni Organizator Konkursu.  

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki. 

 

10. Nagrody 

Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów. 

 

11. Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka koniecznośd i prawo 

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. Informacje o zmianach będą podawane do 

wiadomości uczestników konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.korzeniowka.org. 

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
3. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 
4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac konkursowych.  

 

 

 

 

 

 

http://www.korzeniowka.org/


Zał. 1 – Karta zgłoszeniowa 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU „KORZENIÓWKA 2100” 
 

Nazwa drużyny:  ……………………..………………………………………….…………………………………………………………….. 

 

Skład drużyny (prosimy podad imię i nazwisko oraz wskazad czy dana osoba jest dzieckiem czy innym 

członkiem rodziny): 

 

1. ………………………………………………………………………………………. - ………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………. - ………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………. - ………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………. - ………………………………………………………….. 

 

Tytuł pracy: (opcjonalnie) ……………..…………………………………………………………………………………………………..  

 

Adres do korespondencji: …..…………………………………………….………………………………………………………………. 

 

Osoba kontaktowa:………………………………………………………….………………………………….…………………………….. 

 

Telefon………………………………………., e-mail……………………………………………………………..………..……………….. 

 

Poświadczam, w imieniu drużyny znajomośd regulaminu konkursu. 

 

Miejscowośd, data     .................................................................................... 

 

Czytelny podpis lidera drużyny (osoby pełnoletniej)    ................................................ 

 

 

 

 


