
Stowarzyszenie Społeczny Komitet
Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy „Na Fali”

zaprasza uczniów lubelskich szkół i domów kultury
do udziału w konkursie plastycznym pt.

„Chciałabym/chciałbym, żeby Bystrzyca i Zalew Zemborzycki...”
w ramach projektu „Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy 2021”

REGULAMIN KONKURSU
Cel konkursu:

 Popularyzowanie wiedzy o historii i znaczeniu lubelskich rzek oraz Zalewu Zemborzyckiego
dla miasta i jego mieszkańców.

 Uwrażliwienie na piękno przyrody w dolinie Bystrzycy i Zalewu, dbałość o czystość wód
i ich otoczenia.

 Kształtowanie  postaw  proekologicznych,  popularyzowanie  zdrowego  stylu  życia
oraz sposobu spędzania czasu wolnego.

 Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.
 Propagowanie różnych technik plastycznych.
 Nawiązanie do tradycji obchodzenia święta Dni Morza w okresie II Rzeczypospolitej.

Zasady i organizacja konkursu:
 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.
 Warunkiem udziału jest wykonanie pracy konkursowej.
 Technika prac jest dowolna, format – maksymalnie A2.
 Każda praca powinna być czytelnie podpisana (na odwrocie): 

1)  tytuł  pracy  2)  imię,  nazwisko  i  wiek  uczestnika  3)  imię  i  nazwisko  nauczyciela
prowadzącego oraz 4) nazwa, adres, telefon i e-mail placówki.

 Prace będą oceniane w kategoriach:
I – klasy 1-4 szkoły podstawowej i II – klasy 5-8 szkoły podstawowej.

 Praca musi być wykonana samodzielnie.
 Konkurs rozstrzyga jury powołane przez Organizatorów.
 Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i  dyplomy, a prace zostaną zaprezentowane

podczas wystawy pokonkursowej.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na

przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu: vide załączniki 1, 2, 3, 4.

 Konkurs  –  ze  względu  na  sytuację  epidemiczną  –  jest  przeprowadzany  w  formie
elektronicznej; prace są przesyłane wyłącznie na podany poniżej adres mailowy.

Terminy:
 Prace  (sfotografowane  lub  zeskanowane)  prosimy  przesłać  wraz  z  załącznikami tylko

w formacie  .jpg lub  .pdf do  dnia  5  października 2021  roku  na adres  mailowy
Domu Kultury LSM w Lublinie: info@dklsm.pl 

 Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  22 października 2021 roku
podczas „Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy 2021” w Teatrze Muzycznym w Lublinie.
O szczegółach laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani drogą telefoniczną/mailową.


