
REGULAMIN PRZEGLĄDU „BĄDŹ EKO”
Centrum Kultury w Łubnicach

30 kwietnia 2019 roku

ORGANIZATOR:
- Wójt Gminy Łubnice i Centrum Kultury w Łubnicach

CELE PRZEGLĄDU:
- propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
- zdobycie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
- propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
- kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
- rozwijanie zainteresowań ekologicznych i uzdolnień uczniów,
- zrozumienie współzależności człowieka i środowiska,
- promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

FORMY PRZEGLĄDU:
1. Piosenka – tematyka: ochrona środowiska, ekologia; podkład muzyczny dostarczony wcześniej
w formie mp3.

2. Rzeźba przestrzenna – wykonana z odpadów i surowców wtórnych (np. makulatury, plastiku, 
puszek), wysokość co najmniej 30 cm; praca powinna być opisana: imieniem i nazwiskiem autora.

3. Moda – wykonanie części garderoby damskiej, męskiej lub dziecięcej z surowców wtórnych 
(papier, zużyte opakowania - kartony po napojach, butelki PET, puszki, torby foliowe, zakrętki itp.);
garderobę należy zaprezentować w dniu przeglądu.

UCZESTNICTWO:
- udział uczniów w konkursie jest dobrowolny,
- przegląd skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Łubnice,
- występy sceniczne (piosenka, pokaz mody) i rzeźbę przestrzenną należy przygotować 
indywidualnie (nie będą przyjmowane prace przygotowane grupowo).

ZGŁOSZENIA:
Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest zgłoszenie udziału ucznia na załączonej Karcie 
Zgłoszenia i przekazanie jej do Centrum Kultury w Łubnicach.
Termin przyjmowania zgłoszeń, jak również gotowych rzeźb przestrzennych upływa dnia 
17 kwietnia 2019 r.  Po wyznaczonym terminie prace i zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

KATEGORIE WIEKOWE:
- dzieci – kl. I – III
- młodzież – kl. IV - VIII

KRYTERIA OCENY:
- zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność,
- Organizator w każdej kategorii wiekowej przyzna kolejno I, II i III miejsce w danej formie 
przeglądu,
- laureaci przeglądu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy słodki 
upominek

TERMIN PRZEGLĄDU:
30 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00, miejsce: sala widowiskowa Centrum Kultury w Łubnicach.

Szczegółowe informacje: Centrum Kultury w Łubnicach, tel. (15) 8659 241


