Wybierz wygodną alternatywę!
Nie warto zamykad się w samochodzie!

„Ekologiczny podróżnik”
– konkurs plastyczny
W ramach tegorocznej kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu odbywającej się pod hasłem
„Wybierz wygodną alternatywę! Nie zamykaj się w samochodzie!

Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza:
Konkurs plastyczny
„Ekologiczny podróżnik”
CELE:
Konkursu ma za zadanie przybliżenie mieszkańcom miasta idei ochrony
środowiska naturalnego oraz propagowanie postawy zdrowego i ekologicznego
trybu życia. Ideą akcji jest ponadto kształtowanie świadomości dębiczan
w zakresie konieczności ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz
przyjaznych dla środowiska form transportu.
TEMATYKA:
Tematyka prac związana jest z zagadnieniem ochrony środowiska,
propagowaniem idei kultury fizycznej, ruchu oraz zdrowego trybu życia.
KATEGORIA:
„Europejski Dzień bez Samochodu”
Konkurs plastyczny:
Praca plastyczna ma przedstawiać tematykę: „ Ekologiczny podróżnik”
WARUNKI KONKURSU:
1. Każda osoba może zgłosić max. 1 pracę plastyczną.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym
oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
3. Technika prac plastycznych jest dowolna.
4. Format nie może przekraczać wymiarów A-3,
5. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać:
- imię i nazwisko autora pracy,
- wiek autora,
- dokładny adres, nr telefonu i ewentualnie e-mail,
6. Prace przechodzą na własność Organizatora.
7. Laureaci konkursu zostaną osobno poinformowani o miejscu i czasie
wręczenia nagród.
8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Wybierz wygodną alternatywę!
Nie warto zamykad się w samochodzie!

9. Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Miejski w Dębicy , Wydział Przedsiębiorczości, pokój nr 39.
Termin składania prac upływa 22 września 2011 roku, prace które wpłyną
po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie bez względu na datę ich
nadania.
10. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez
Burmistrza Miasta Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2) Pośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna
nagrody za 3 najciekawsze prace w konkursie plastycznym
w kategoriach wiekowych.
3) Komisja może oprócz nagród przyznać specjalne wyróżnienia
4) Decyzje Komisji są ostateczne.
5) Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Dębicy
6) Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu
Miasta w terminie do 22 września 2011 r. www.debica.pl
7) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-14) 683-82-39
lub (0-14) 683-81-15
8) Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione zobowiązane są do odebrania
przyznanej nagrody. Organizator nie wysyła nagród osobom, które nie
zgłoszą się na ceremonię zakończenia konkursu i wręczania nagród.

