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„WIEM, CO Z TYM...“
Konkurs plastyczny dla dzieici i młodzieży
Organizator konkursu: Miasto Vítkov
Partner konkursu: Miasto Kalety

Temat pracy plastycznej
1. Właściwe zarządzanie odpadami, ochrona środowiska
2. Ochrona środowiska przed konsekwencjami złego sortowania odpadów:
 właściwe sortowanie i usuwanie odpadów,
 nieprawidłowe sortowanie lub gospodarka odpadami - zrzucanie odpadów
w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu (obszary publiczne, przyroda itp.),
 czysta natura = wynik właściwego gospodarowania odpadami.

Grupa docelowa
Dzieci i młodzież do 18 lat, które mieszkają w Vítkovie lub Kaletach, uczą się lub uczęszczają
do szkół w tych miastach.

Kategorie wiekowe
Kategoria 1 - do 3 lat
Kategoria 2 - 4–6 lat
Kategoria 3 - od 7 do 10 lat
Kategoria 4 - 11–15 lat
Kategoria 5 - od 16 do 18 lat włącznie

Zgłoszenie prac konkursowych
Rozmiar nadesłanych prac:
- min. Format A4
- maksymalny format A3

Technika
Dowolna

Oznaczenie prac konkursowych
- imię i nazwisko autora;
- miejsce zamieszkania (miasto);
- kontaktowy adres e-mail i numer telefonu szkoły lub rodzica / opiekuna.

Liczba prac konkursowych
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 1 pracę do konkursu.
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Miejsce przesyłania i odbierania prac konkursowych:
CZ - Gmina Vítkov, Centrum Informacji (parter), Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
PL - Urząd Miejski w Kaletach, Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

Termin przesyłania prac konkursowych
Prace należy składać w Urzędzie Miejskim w Kaletach (biuro 23) do dnia 15.05.2020 r.

Termin odbioru prac konkursowych
Autorzy będą mogli odebrać swoje prace od 2 do 30 listopada 2020 r.

Ocena nadesłanych prac
Prace zostaną ocenione przez pięcioosobowe jury.

Wyniki
Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na wernisażu w Vítkovie 12 czerwca 2020 r.

Oświadczenia:
Składający prace konkursowe, szkoła lub rodzic / opiekun wyraża zgodę na:
a ) Włączenie pracy do wspólnych czesko-polskich wystaw, które odbędą się w Vítkovie
i Kaletach.
b ) publikację imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania autora – (tylko miejscowość).
c ) Włączenie pracy do wspólnego czesko-polskiego kalendarza na 2021 r., który zostanie
utworzony z wybranych zdjęć (konkurs fotograficzny dla dorosłych „Natura mi nie
odpowiada”) i dzieł sztuki
d ) Publikację nazwiska autora, nazwiska i miejsca zamieszkania (tylko miasto, np. Vítkov,
Klokočov, Kalety, Miotek).

Osoby do kontaktu
[CZ]- Daniela Olbertová, gmina Vítkov, Departament Kultury
e-mail: olbertova@vitkov.info, telefon: +420 556 312 253, +420 737 238 728
[PL] Agnieszka Kwoka, Miasto Kalety, Referat Promocji i Pozyskiwania Środków
e-mail: agnieszka.kwoka@kalety.pl, tel. 34/352 76 57

