W związku z zbliżającym się 22 marca Światowym Dniem Wody
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” sp. z o. o.
oraz
Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna w Białej Podlaskiej
serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych klas IV-V do udziału w
konkursie plastycznym:

Błękitna Planeta
Regulamin
1. Organizatorami konkursu są Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”
sp. z o. o. oraz Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna ul. Narutowicza 35A
w Białej Podlaskiej.
2. Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Wody.
3. Tematem konkursu jest Błękitna Planeta.
4. Prace konkursowe powinny promować Dzień Wody. Należy wykonać plakat
przedstawiający naszą planetę. Każdy z uczestników konkursu powinien zadać sobie
również pytanie jakie działania może wprowadzić dla dobra naszej planety i
uwzględnić je w swojej pracy. W szczególności należy zwrócić uwagę na tematy tj.:
a) zero waste,
b) oszczędzanie wody
c) selektywną zbiórkę odpadów.
5. Celem konkursu jest szerzenie postaw proekologicznych wśród dzieci.
6. Prace powinny być wykonane w formie plakatu dowolną techniką plastyczną,
graficzną.
7. Do konkursu uczestnik może złożyć jedną pracę.
8. Praca powinna zawierać na odwrocie:
a)imię i nazwisko autora plakatu,
b)nazwa szkoły,
c)klasa.
9. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów.
10. Prace nie będą zwracane – pozostaną do dyspozycji BWiK „WOD-KAN” sp. z o. o.
oraz Fundacji.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych.

12. Praca będzie oceniana pod względem:
a) pomysłowości,
b) estetyki,
c)oryginalności.
13. Komisja wyłoni trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone oraz przyznają
dodatkowe nagrody w ramach wyróżnienia.
14. Konkurs plastyczny trwa do 18.03.2022r. Jest to ostateczny termin.
15. Prace powinny być złożone przez jednego reprezentanta szkoły po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym pod numerem 885 886 043 do siedziby Bialskich
Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” ul. Narutowicza 35A.
16. Wyniki konkursu wraz z listą laureatów zostaną ogłoszone dnia 22.03.2022r. oraz
podane do informacji publicznej na profilu facebook
https://www.facebook.com/bwikwodkanbp/
17. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
.

.

