UWAGA SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Wójt Gminy Białogard ogłasza konkurs dla Mieszkańców sołectw położonych na terenie Gminy Białogard
pod hasłem:

ODPADOWA SZTUKA UŻYTKOWA

REGULAMIN KONKURSU
Miejsce przeprowadzenia konkursu: boisko sportowe w m. Stanomino
Termin konkursu: 26 sierpnia 2017 r.
Temat konkursu: wykonane z surowców wtórnych przedmioty codziennego użytku (meble, zabawki, ozdoby, akcesoria
domowe i ogrodowe itp.)
Cele konkursu: propagowanie wśród Mieszkańców Gminy Białogard właściwych postaw proekologicznych poprzez
angażowanie ich w podejmowanie działań mających na celu uświadomienie wagi jaką ma umiejętność ponownego
wykorzystania odpadów; zwrócenie uwagi na korzyści płynące z przetwarzania odpadów lub bezużytecznych rzeczy w nowe
materiały lub produkty.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs przeznaczony jest dla Sołectw położonych na terenie Gminy Białogard;
- jedno sołectwo może zgłosić do konkursu jedną pracę;
- udział w konkursie zgłaszają Sołtysi w nieprzekraczalnym terminie do 15.08.2017 r., w Urzędzie Gminy Białogard, pokój nr 7
lub pod nr telefonu 094 311 01 93.
Kryteria oceny:
- możliwość praktycznego wykorzystania – od 0 do 5 punktów;
- stopień wykorzystania surowców wtórnych – od 0 do 5 punktów;
- pomysłowość i oryginalność pracy – od 0 do 3 punktów;
- różnorodność (ilość użytych materiałów) – od 0 do 3 punktów;
- estetyka pracy – od 0 do 3 punktów.
Komisja konkursowa, rozstrzygnięcie konkursu:
Prace konkursowe oceni - podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się w dniu 26.08.2017 r. - Komisja Konkursowa, składająca
się z przedstawicieli Rady Gminy Białogard i Urzędu Gminy Białogard. Ww. komisja przyzna za udział w konkursie nagrodę
główną oraz nagrody pocieszenia.
Inne istotne informacje: Prace powinny zostać wykonane z surowców wtórnych. Prace należy dostarczyć (we własnym zakresie)
w dniu 26.08.2017 r. na boisko sportowe w m. Stanomino, P. Annie Gapińskiej. Nagrodzone prace uczestnicy konkursu
wykorzystają we własnym zakresie.
Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu - 94 311 01 93 lub w Urzędzie Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, pok. nr 7.

