
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Regulamin konkursu technicznego „EkoMajsterkowicz” 

 

     POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Janów Lubelski we współpracy ze Spółką Zalew 

Sp. z o.o., Janowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Regionalnym, Miejską 

i Powiatową Biblioteką Publiczną w Janowie Lubelskim, Nadleśnictwem Janów 

Lubelski - Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, Lokalną Grupą 

Działania „Leśny Krąg”. 

2. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Burmistrz Janowa Lubelskiego 

Krzysztof Kołtyś. 

3. Konkurs funkcjonuje pod nazwą „EkoMajsterkowicz”, organizowany jest w ramach 

projektu „EkoBystrzaki w Zoomie Natury” współfinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

4. Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Janów Lubelski. 

 

 

CELE KONKURSU 

1. Kształtowanie postawy troski o środowisko naturalne i przekonania o korzyściach 

z odzyskiwania surowców wtórnych. 

2. Zachęcenie do segregacji odpadów w gospodarstwie domowym i recyklingu 

surowców wtórnych, w tym rozwijanie kreatywności artystycznej. 

3. Uświadomienie dzieciom i młodzieży, że recykling jest najkorzystniejszą metodą 

odzysku składników zawartych w odpadach. 

4. Zachęcanie dzieci i młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na ekologiczne 

czyste środowisko. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do zespołów dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę 

Janów Lubelski:  



a. przedszkolaki;  

b. uczniowie szkół podstawowych; 

c. uczniowie gimnazjum; 

d. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

TEMAT I ZASADY KONKURSU: 

 

1. Przy ocenie będzie brane pod uwagę przede wszystkim prace zespołowe, zgodność 

pracy z tematem konkursu, sposób zaprezentowania ekologicznego problemu, a także 

oryginalność i pomysłowość. 

2. Do konkursu można zgłosić pracę poświęconą problemom ekologii i ochrony 

środowiska naturalnego, wykorzystując recyklingowe materiały. 

 

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA PRAC 

1. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

2. Wykonane prace należy złożyć w Janowskiego Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 

3, z dopiskiem Konkurs „EkoMajsterkowicz”, do której należy dołączyć wypełnioną 

Kartę Zgłoszeniową dołączoną do regulaminu.  

3. Termin dostarczenia prac upływa 20 maja 2014 roku, zaś ogłoszenie i wręczenie 

nagród nastąpi podczas imprezy plenerowej „EkoBystrzaki w Zoomie Natury” dnia  

15 czerwca 2014 roku. 

4. Organizator dokonuje oceny zgodności pracy z kryteriami określonymi przez 

Regulamin. 

5. Prace ocenia jury powołane przez Organizatorów.  

6. Lista nagrodzonych utworów muzycznych zostanie umieszczona na stronie 

internetowej www.janowlubelski.pl.   

7. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu „EkoMajsterkowicz”, udziela Organizator, 

w tym przypadku Janowski Ośrodek Kultury, drogą mailową jok_janowl@op.pl, bądź 

telefoniczną pod nr telefonu 15 872 46 77. 

Osobą odpowiedzialną po stronie Organizatora jest Leszek Waberski – inspektor ds. plastyki 

Janowskiego Ośrodka Kultury. 
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