
KONKURS „EKO REKLAMA” 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie zaprasza do udziału dzieci w konkursie 

pt. „Eko reklama”. Konkurs ma na celu: 

 Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej dzieci poprzez plastyczną 

interpretację przyrody i ochrony środowiska. 

 Poszerzanie wiedzy na temat potrzeby segregowania odpadów i oszczędzania 

surowców 

  Uświadamianie dzieciom, że recykling jest najkorzystniejszą metodą odzysku 

składników zawartych w odpadach. 

Konkurs adresowany jest do klas gimnazjalnych. 

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 24.03.2017r. do godz. 15:00, poprzez wypełnienie 

karty zgłoszeniowej (do pobrania w placówkach biblioteki oraz na Facebooku biblioteki). 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do biblioteki przy ul. Młyńskiej 12. 

Konkurs polega na wykonaniu, "Eko reklamy" -plakat reklamowy promujący oszczędzanie 

prądu, wody lub gazu. Prace wykonane na brystolu o formacie A2 techniką dowolną, przy 

wykorzystaniu recyklingu (powtórnemu przetworzeniu), na przykład: gazety, kapsle itp. 

Regulamin 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny; 

2. Prace należy dostarczyć  21.04.2017r. (sala kina „Bałtyk”) w godz. między 7:30 a 8:00 

3. Pracę należy wykonać z materiałów recyklingowych, format pracy A2; 

Do wykonanej pracy należy dołączyć metryczkę z danymi: imię i nazwisko opiekuna, 

grupa/klasa, adres placówki ( metryczkę należy umieścić na odwrocie pracy); 

4. Prace przechodzą na własność Biblioteki; 

5. Każda grupa może zgłosić tylko jedną pracę; 

6. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Biblioteki; 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną; 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.04.2017r. podczas pokazu mody ekologicznej. 

Po odbiór nagrody należy zgłosić się osobiście w dniu 21.04.2017r. godz. 9.30 sala 

kina „Bałtyk” Nieodebranie nagrody w w/w terminie będzie traktowane jako 

rezygnacja z nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przeznaczona na cele 

konkursowe; 

9. Wzięcie udziału w konkursie i przesłanie danych osobowych jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Bibliotekę w celach konkursowych , 

zgodnie z Ustawą o danych osobowych z dn. 29.08.1997r. 

 

 

 


