
Zielony �wiat  
 

- konkurs artystyczny o tematyce ekologicznej: 
 

Jak widzisz problemy Jak widzisz problemy Jak widzisz problemy Jak widzisz problemy �rodowiska naturalnego rodowiska naturalnego rodowiska naturalnego rodowiska naturalnego     
w Twojej Gminie?w Twojej Gminie?w Twojej Gminie?w Twojej Gminie?    

    
Co trzeba chroniCo trzeba chroniCo trzeba chroniCo trzeba chroni�, , , ,     
co chcesz zmienico chcesz zmienico chcesz zmienico chcesz zmieni�????    

Dla kogoDla kogoDla kogoDla kogo???? Dla dzieci i młodzieży będących uczniami szkół podstawowych oraz  

gimnazjum w gminie Świątniki Górne  oraz  ze Szkoły Muzycznej I st. w Świątnikach 
Górnych. 

 
Na czym polega konkurs?Na czym polega konkurs?Na czym polega konkurs?Na czym polega konkurs?    
 
1.Tematem prac ma by� ekologia w naszej Gminie. 
 
2. Mo�na  przedstawi� :  
 
 - problemy zwi�zane z  ochron� �rodowiska w naszej Gminie: dzikie wysypiska, palenie 
�mieci, wypalanie traw, wylewanie �cieków itp. 
 
- pomysły na popraw� sytuacji: alternatywne  �ródła energii, oszcz�dzanie wody i innych 
zasobów, segregowanie odpadów itp. 
  
 - wizje na przyszło�� 
 
- lub inne, własne pomysły na ten temat. 
 
 3. Nale�y wybra� jedn� z dwóch kategorii:  
 

kategoria I: krótki film (2 - 5 minut) lub prezentacja multimedialna na płycie DVD  
Film mo�na nakr�ci�  dowoln� technik� (kamer�, aparatem fotograficznym lub   telefonem 
komórkowym). 
Drug� mo�liwo�ci�  jest prezentacja multimedialna z wykorzystaniem PPP (Power Point 
Presentation). 
 

kategoria II: komiks 
Nale�y przygotowa� rysunkow� histori� na temat ekologii w naszej Gminie. Komiks 
powinien zawiera� wi�cej ni� jeden rysunek. Technika i format (rozmiar, ilo�� stron)- 
dowolne. 

 



Prace mog� by� indywidualne lub grupowe. W przypadku pracy grupowej maksymalna ilo�� 
uczestników grupy mo�e wynosi� 3 osoby. 

 
Kryteria oceny: Kryteria oceny: Kryteria oceny: Kryteria oceny:     

• zgodno�� z tematyk� konkursu i jej trafne przedstawienie  
• pomysłowo��   
• kreatywno�� 
• artystyczna jako��  realizacji  
• przy ocenie prac b�dzie brany pod uwag� wiek autorów. 

 
TerminTerminTerminTerminy:y:y:y:    

• składanie prac:  do 4 listopada 2013. Prace nale�y odda� osobi�cie w Klubie 
Młodzie�owym we Wrz�sowicach lub nadesła� poczt� na adres:  

 
Stowarzyszenie Zielone �wiatło dla Wrz�sowic 
Klub Młodzie�owy we Wrz�sowicach 
Ul. Wrzosowa 7 
32-040 Wrz�sowice 
 
• Decyduje data stempla pocztowego. 

  
Praca ma by� podpisana oraz zawiera� tytuł pracy, dane autora i jego adres 
korespondencyjny, nazw� szkoły oraz telefon kontaktowy.   
    

• Finał, prezentacja wyró�nionych prac oraz wr�czenie nagród -  
 16 listopada 2013 , godz. 17.00 w Stra�nicy Kultury w �wi�tnikach Górnych 

 

Nagrody:Nagrody:Nagrody:Nagrody: cenne nagrody rzeczowe o ł�cznej warto�ci 3.000 zł 

    
 

Dokładna informacja w regulaminieDokładna informacja w regulaminieDokładna informacja w regulaminieDokładna informacja w regulaminie    konkursukonkursukonkursukonkursu!!!!    


