Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci
i Młodzieży we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Kołłataja 20
zaprasza na:
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
NA STRÓJ EKOLOGICZNY
w ramach edycji projektu WDUSŚ
pod tegorocznym hasłem:
„ Jak mądrze i racjonalnie zagospodarowywać
odpady”
ECCO COOL 2017
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów/wychowanków przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, domów kultury i innych placówek
opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych z terenu miasta Wrocławia.
CELEM IMPREZY JEST:


Zainteresowanie dzieci tematyką ekologiczną;



podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia;



propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia;



troska o środowisko naturalne;



umiejętność przetwarzania surowców wtórnych;



rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;



Kształcenie umiejętności występowania przed publicznością oraz radzenia sobie ze
stresem towarzyszącym występem publicznym;



Integracja dzieci z różnych placówek edukacyjnych poprzez wspólną zabawę.

ORGANIZATORZY:
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul.Kołłątaja 20
50-007 Wrocław
e-mail: wduss2017@gmail.com
Tel. 512 521 128

REGULAMIN KONKURSU:
1.

Technika wykonania strojów dowolna – wykonanie stroju, nakrycia głowy lub
biżuterii obowiązkowo z surowców wtórnych ( z papieru, plastiku i opakowań
np. puszek po napojach, torebek, pudełek);

2.

Strój może być wykonany przez dziecko samodzielnie lub przy wsparciu rodziców;

3.

Każda z placówek może zgłosić nie więcej niż 2 uczestników z jednej placówki
w przedziale wiekowym :


przedszkola: 3-4 latki i 5-6 latki;



szkoły podstawowe: klasy I-III i IV-VI;



gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne;

4.

Impreza ma charakter konkursu;

5.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w przeglądzie traktowane są jednakowo i
otrzymują dyplomy i upominki;

6.

Strój musi być zaprezentowany przez ucznia/wychowanka w trakcie Gali
WDUSŚ 16 maja 2017 na pl. Solnym w godzinach 11.00 – 15.00;

7.

Oceniana będzie:
a) zgodność z tematyką konkursu – zastosowanie surowców wtórnych;
b) pomysłowość i oryginalność;
c) estetyka wykonania pracy;
d) komentarz do zaprojektowanego stroju;

8.

Zasady:
W zgłoszeniu należy podać : ( załącznik nr 1 );
a. Nazwę placówki ;
b. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika ;
c. Imię i nazwisko opiekuna;
d. Każde zgłoszenie uczestnika ma zawierać krótki opis – komentarz do wykonanego
stroju;

e. Uczestnictwo w konkursie należy zgłaszać do dnia 10.05.2017 r.
na adres e-mailowy organizatora konkursu :wduss2017@gmail.com
wraz z opisem stroju, i danymi uczestników.
f. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie załącznika nr 2 przez rodzica;
e. Kreacje ekologiczne przynosimy w dniu pokazu tj 16.05.2017 r.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty organizacji konkursu bez podania
przyczyny.

10.

Ocena i nagrody:



uczestnicy konkursu rejestrują się w biurze organizatora w dniu pokazu



Oceny strojów dokona specjalnie powołane jury ;



zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia dla najlepszych strojów;



rozstrzygnięcie nastąpi po pokazie mody ekologicznej;



Nagrody w konkursie są sfinansowane ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Wrocławia;



Przewidziana jest nagroda publiczności za najbardziej oryginalny projekt
(niezależnie od kategorii wiekowej). Głosowanie publiczności odbędzie
się poprzez wrzucenie kart z numerem uczestnika do puszek. Decyduje
liczba oddanych głosów. Nagroda ufundowana przez Organizatora;

11.

Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie wduss2017@gmail.com

Opiekunem konkursu jest:
Bożena Pałczyńska – koordynator projektu
Tel. 512 521 128
e-mail – wduss2017@gmail.com

wszelkie zapytania odnośnie konkursu należy kierować mailowo do Koordynatora
konkursu.

załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
STRÓJ EKOLOGICZNY
WDUSŚ 2017

„Jak racjonalnie i mądrze zagospodarowywać odpady”
ECCO COOL 2017
1.) PLACÓWKA ZGŁASZAJACA CHĘĆ UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE
( PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA PLACÓWKI)

……………………………………………………………………………………………………...
2.) ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (IMIĘ, NAZWISKO, WIEK, KLASA )
1. ………………………………………………………………………………………….
2

…………………………………………………………………………………………

3

………………………………………………………………………………………….

4.

…………………………………………………………………………………………..

3.) KRÓTKI OPIS PREZENTOWANEGO STROJU:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKA w
W KONKURSIE NA STRÓJ EKOLOGICZNY
POD HASŁEM:
„Jak mądrze i racjonalnie zagospodarowywać odpady”
ECCO COOL 2017
Organizowanym przez:
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul.Kołłątaja 20

50-007 Wrocław
Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka…………………………………………………………………
w w/w konkursie.
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr133 poz z późn..zm.).
III. Ponadto wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć z występu mojego dziecka i
wykorzystanie ich w materiałach związanych z konkursem.
I.

…………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica

