
Stowarzyszenie „Na Fali”

zaprasza uczniów lubelskich szkół i domów kultury

do udziału w konkursie plastycznym
w ramach V edycji projektu

„Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy 2022” pt.

„Czym jest Zalew Zemborzycki dla mieszkańców Lublina”

REGULAMIN KONKURSU
Cel konkursu:

 popularyzowanie wiedzy o historii i znaczeniu lubelskich rzek oraz Zalewu Zemborzyckiego
dla miasta i jego mieszkańców oraz wizja przyszłości zalewu

 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 w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej
 technika prac jest dowolna, format – A4 do A2
 każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie (punkty 1-4):

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

Powyższy opis powinien być również zeskanowany/sfotografowany i załączony do maila.
 prace będą oceniane w dwóch kategoriach: I – klasy 1-4 i II – klasy 5-8 szkoły podstawowej
 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  (wyraźny skan  lub  fotografia)  prosimy  przesłać  wraz  z  załącznikami

(tylko w formacie  .jpg lub  .pdf)  do dnia  16 maja 2022 roku  na adres  mailowy  Domu
Kultury LSM w Lublinie: info@dklsm.pl 

 Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 2 czerwca 2022 roku podczas
wernisażu  „wodnej”  wystawy w Domu Żołnierza  przy  ul.  Żwirki  i  Wigury  w Lublinie.
O szczegółach laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani drogą telefoniczną/mailową.


