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MRMZ z dnia 8 stycznia 2009 r.

 

DBAMY O ŚRODOWISKO
konkurs informatyczno- plastyczny

   Organizatorzy konkursu ,,Dbamy o środowisko”:

● Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza

● Urząd Miasta Zgierza
      

    Cele konkursu:

1. Promowanie ekologii,

2. Promowanie Zgierza jako Miasta dbającego o środowisko,

3. Wzbudzenie kreatywności u młodych Zgierzan,
    
    4. Zachęcenie Zgierza do dbania o środowisko. 



Warunki konkursu

 1.Uczestnicy konkursu przygotowują komputerowo plakat zachęcający do    
   dbania o środowisko;
 
 2.Forma plakatu

● plakat nie może zawierać elementów ruchomych;

 3.Forma pracy 
●      plakat przygotowany komputerowo gotowy do wydruku  

 4. Kategoria wiekowa:
● szkoła gimnazjalna (1-3 klasy)

 
 5.Praca zostaje dostarczona na płycie CD

 6.Uczestnicy konkursu przesyłają tylko jedną pracę. 

 7.Jedną prace przygotowują maksymalnie 2 osoby. 

 8.Wszystkie prace przechodzą na własność ORGANIZATORÓW.
 
 9.Zwycięski plakat zostanie wydrukowany i rozwieszony na terenie miasta    
    Zgierza.

 10. Praca zawiera dodatkowo:
● napis Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza
● hasło  zachęcające ludzi do dbania o środowisko
● imiona i nazwiska autorów plakatu

 11.Ostateczny termin składania prac :   27 luty 2009r.  

 12.Jury będzie obradowało: 2 – 8 marzec 2009r.

 13.Jury będzie oceniało:
● staranność wykonanej pracy
● zgodność z tematem : ,, Dbamy o środowisko”
●  przesłanie jakie zawiera plakat.



 14.Wręczenie nagród odbędzie się podczas marcowej sesji MRMZ laureaci 
       konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie oraz 
       godzinie sesji. 

 15.Prace należy dostarczyć na płytach CD do biura Młodzieżowej Rady Miasta 
       Zgierza ul. Ks. Sz. Rembowskiego 17 do dnia 27 lutego 2009r. 
      Praca musi zostać opisana tak jak na załączonej karcie zgłoszeń.                
      Płyta CD musi być opakowana w pudełko ( nie w kopertę). 

Kontakt do organizatorów:

Zbigniew Linkowski przewodniczący MRMZ – 697 384 967 ( po godzinie 16.30 )
 e mail: zbyszek_zgierz16@wp.pl  

Ewelina Krzepińska przewodnicząca Komisji Środowiska MRMZ 698 528 010
( po godzinie 16.30 )

mailto:zbyszek_zgierz16@wp.pl


 Karta  zgłoszenia

Szkoła:

Adres szkoły:

Telefon do szkoły:

Imię i nazwisko uczestników:

1.
  

2.     

klasa:

1.
 

2.  

Telefon do opiekuna prawnego uczestników:

1.
 

2.    
Adres uczestników konkursu:

1.
  

2.   

Dane podawane w karcie zgłoszeń uczestników muszą być zgodne z numerem na karcie zgłoszeń.

Dane zawarte w karcie zgłoszeń nie będą przetwarzane.


