Regulamin IX Mazurskiego Konkursu Ekologicznego „RADY NA ODPADY” – kategoria „Rodzina”
„KUPUJĘ TYLE, ILE POTRZEBUJĘ – JEDZENIA NIE MARNUJĘ!”
I Cele Konkursu
Ogólne
 upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i popularyzacja proekologicznych zachowań
 propagowanie idei zrównoważonego rozwoju
 kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym
Szczegółowe


popularyzacja potrzeby ograniczania ilości odpadów produkowanych w domach poprzez
przemyślane zakupy
 rozwijanie twórczej inwencji dzieci pod kierunkiem rodziców i opiekunów
 promocja twórczo spędzonego czasu w gronie najbliższych
 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
II Organizator
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku
III Założenia organizacyjne


W konkursie mogą uczestniczyć rodziny z terenu objętego działaniem Mazurskiego Związku
Międzygminnego- Gospodarka Odpadami (gmina Banie Mazurskie, gmina Budry, gmina
miejska Giżycko, gmina wiejska Giżycko, gmina Kruklanki, gmina Miłki, gmina Orzysz, gmina
Pozezdrze, gmina Ryn, gmina Srokowo, gmina Węgorzewo, gmina Wydminy).

Tematyka prac
Czy w Waszej rodzinie marnuje się jedzenie? Jeśli nie to gratulujemy. Nawet, jeśli od czasu do czasu
w kuchni zwiędnie jakaś jarzyna, to nie ma problemu. Gorzej jest, jeśli co kilka dni wyrzucacie
do kosza zepsute wędliny i sery, spleśniałe pieczywo… To duże marnotrawstwo i strata pieniędzy.
Co zrobić, by zachęcić mieszkańców Mazur do przemyślanych zakupów i mądrego gospodarowania
zawartością lodówki? Czekamy na prace dotyczące tej tematyki. Przygotujcie prace nawiązujące
do tego tematu. Najlepsze pomysły wcielimy w życie, zlecając wykonanie gadżetów popularyzujących
temat poszanowania żywności. Mogą to być magnesy na lodówkę, notesiki z listą zakupów, plakaty,
banery, koszulki.
Technika i forma pracy



Dowolna
praca jest wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu oraz podpisana (imię
i nazwisko i wiek uczestników konkursu, adres, telefon kontaktowy)
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Prace podlegają zwrotowi. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii
przedstawiających konkursowe prace oraz wystawiania prac w celach edukacyjnych i informacyjnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wraz z pracą deklaracji uczestnictwa. Zgłoszenie
uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym regulaminie przez
uczestników.
Prace konkursowe oraz formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Mazurskiego Związku
Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (ul. Pocztowa 2 ) w terminie do 10.04.18 do godz. 15:30
IV. Terminy




termin dostarczenia deklaracji udziału oraz prac konkursowych: 28.03.2018r.
ogłoszenie wyników konkursu: 13.04.2018r. (na stronie MZMGO www.mzmgo.mazury.pl)
wręczenie nagród 02.05.2018r. (X Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-logika 2018”
w Węgorzewie)

V. Komisja Konkursowa
Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany spośród jej członków. Decyzje Komisji
Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich odwołań. W sprawach spornych Komisja
zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów.
VI. Kryteria oceny zgłoszonych prac







zgodność pracy z tematyką konkursu
przekaz ekologiczny
staranność wykonania
oryginalność
wrażenia artystyczne
akcenty lokalne

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Zwycięska rodzina otrzyma atrakcyjną nagrodę niespodziankę.
VIII. Źródła informacji dla uczestników Konkursu Strona internetowa Mazurskiego Związku
Międzygminnego – Gospodarka Odpadami www.mzmgo.mazury.pl
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