
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
NA PLAKAT „EKO JA – EKO ŚWIAT” 
w ramach projektu „GREEN TEAM” 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu plastycznego „EKO JA – EKO ŚWIAT” w ramach projektu „GREEN 
TEAM” jest Dział Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu – Domy 
Kultury „Jędruś” i „Jagiellonka” oraz Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury.  

2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.  

3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z klas IV-VIII szkół podstawowych Rataj, 
Chartowa i Żegrza.  

4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu plakatu, zachęcającego młode pokolenie 
do podejmowania działań ekologicznych (pokazanie starań jak być ekologicznym, zwrócenie 
uwagi np. na kwestie recyklingu, zero waste, ochronę przyrody itd.). Organizator pozostawia 
swobodę uczestnikom w kwestii wyboru szczegółowej tematyki oraz stylu/rodzaju prac 
konkursowych (obraz, motyw graficzny i/lub tekst - hasło).  

5. Konkurs trwa od 29 kwietnia do 28 maja 2021 r. (ostateczny termin dostarczania prac).  

6. Warunki wzięcia udziału w konkursie:  

a) wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika formularza zgłoszenia: 
https://bit.ly/3eaFuKi 

b) przesłanie pracy w formie cyfrowej (pliki .jpg lub .png) wraz z opisem zawierającym imię, 
nazwisko i wiek uczestnika: jedrus@osiedlemlodych.pl do dnia 27 maja 2021 włącznie;  

c) dostarczenie oryginału pracy do dnia 28 maja 2021 do jednego z Domów Kultury SM „Osiedle 
Młodych” w Poznaniu, po uprzednim kontakcie telefonicznym (dane kontaktowe znajdują się na 
stronie www.osiedlemlodych.pl)  

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

8. Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie. Prace muszą być własnością 
autorów.  

9. Prace konkursowe powinny być wykonane na płaskim podłożu w formacie A3 lub A2 (pion lub 
poziom) dowolnymi technikami rysunkowymi, graficznymi, malarskimi, collage.  
 
II. Cele konkursu  
 
1. Zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne widziane oczami młodego pokolenia.  

2. Zwrócenie uwagi na rolę plakatu jako środka przekazu we współczesnym świecie.  

3. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości wizualno-estetycznej.  
 
III. Kryteria oceny:  
 
1. trafność ujęcia tematu w formie plakatowej (grafika i/lub hasło)  
2. jakość (staranność) wykonania i dobór środków wyrazu  
3. oryginalność koncepcji.  

https://bit.ly/3eaFuKi


Prace będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych:  
1. klasy IV-V  

2. klasy VI - VIII.  
 
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas wernisażu wystawy prac konkursowych 01.06.2021 
w Domu Kultury „Jagiellonka” (ze względu na obostrzenia na wernisaż zaprosimy wybrane 
osoby) oraz opublikowane na fanpage’ach Domów Kultury „Jędruś” i „Jagiellonka” oraz 
Ratajskiego Centrum Kultury. W każdej z kategorii zostaną przyznane 3 nagrody oraz 
wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom (w wersji cyfrowej).  
Najciekawsze prace zostaną wydrukowane w wielkim formacie i rozdystrybuowane na terenie 
Rataj, Chartowa i Żegrza oraz mogą być częścią dekoracji w ramach innych wydarzeń projektu 
„Green Team”.  
 
 
Organizatorzy:  
• Dział Kultury SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu  

• Dom Kultury „Jędruś”: os. Armii Krajowej 101, 61-381 Poznań, tel. 61 8770 151, e-mail: 
jedrus@osiedlemlodych.pl  

• Ratajskie Centrum Kultury  
 


