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Festiwal "ecoART – Up!" to propozycja wydarzenia           

o charakterze festiwalu, promująca hasła ekologiczne poprzez 

sztukę. Jednym z elementów składowych wydarzenia               

jest upcykling. Jest to sztuka na bazie segregacji odpadów. 

Dzieła upcyklingu udowadniają, że surowiec współczesnej 

sztuki jest łatwo dostępny, można go zdobyć w każdym domu 

przez świadomą segregację odpadów i ich wykorzystywanie 

powtórne. 

 

 

OGRÓD W KIESZENI 
REGULAMIN KONKURSU 

 

„Ogród w kieszeni” to temat konkursu, organizowanego co roku w ramach festiwalu „ecoART – Up!”.  

Tegoroczna edycja konkursu różni się od poprzednich, ponieważ odbywa się drogą internetową.  

W tym przedwiosennym czasie, który większość z nas spędza wyjątkowo inaczej, jest chwila, żeby 

zatrzymać się i popatrzeć na otaczający nas świat. Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. 

Obserwacja natury może być świetnym źródłem inspiracji do tworzenia prac. 

Ogród jako prywatna przestrzeń, azyl, w którym można wyciszyć się i zrelaksować. Obrzeża miasta, 

park, idealna okolica na spacery z psem i jazdę na rowerze. Miejsce, w którym można spędzić czas z 

przyjaciółmi i rodziną.  Pięknie prezentująca się kompozycja roślin kwitnących za oknem. Sad pełen 

jabłek. Wspomnienie. Zaczarowany, tajemniczy ogród widziany tylko w snach.  

Czym dla Ciebie jest ogród?  

 

 

Priorytetem w konkursie jest użycie materiałów naturalnych lub z odzysku. 

Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych z uwzględnieniem recyklingu                      

oraz kształtowania wyobraźni poprzez twórcze działania plastyczne. 

1. Konkurs odbywa się drogą internetową. Oznacza to, że wykonane prace powinny być 

sfotografowane. Następnie zdjęcia prac powinny być przesłane na mail ecokonkurs.mdk@gmail.com.  



Prace będą oceniane na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej. 

Rozmiar zdjęcia co najmniej 1,5MB. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 3-19 lat z województwa dolnośląskiego. 

3. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 

     3-6 lat;    7-10 lat;    11-14 lat;    15-19 lat; 

4. Dopuszczalne są tylko indywidualne prace. 

5. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę. 

6. Format pracy jest dowolny. 

7. Dopuszczalne są prace wykonane w technikach: rysunek, malarstwo, grafika , fotografia, kolaż, 

instalacja, inne- reliefowe, z uwzględnieniem elementów recyklingowych. 

8. Do każdej pracy musi być dołączona Karta Zgłoszenia wraz ze zgodą. 

9. Należy wykonać dokumentację fotograficzną pracy (prace płaskie – jedno zdjęcie; prace 

przestrzenne- ujęcie z kilku stron, jeśli różnią się od siebie). 

10. Termin nadsyłania prac upływa 28.04.2020r. 

 

Dokumentację fotograficzną pracy oraz Kartę Zgłoszenia należy przesłać na mail: 

ecokonkurs.mdk@gmail.com 

w temacie wpisując OGRÓD W KIESZENI oraz imię i nazwisko autora. 

 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2020. 

Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.mdk-krzyki.pl w zakładce konkursy. 

 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

zawartych w Karcie Zgłoszenia (imię, nazwisko i wiek autora pracy, imię i nazwisko osoby 

przygotowującej, e-mail kontaktowy, tel. kontaktowy) dla potrzeb konkursu i wystawy (uprzejmie 

informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WEzwanego dalej „RODO”, które nakładają obowiązek zwiększenia poziomu 

ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). 


