
 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 

„EKOLOGIA – NIC TRUDNEGO! 

ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO!”  

 

 

Cele konkursu: 

• zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej 

• zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska 

• propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska 

 

Zadanie konkursowe: 

• wykonanie plakatu obrazującego hasło przewodnie konkursu „Ekologia – nic trudnego! Zrób dla 

Ziemi coś dobrego!” – przedstawienie właściwych działań ekologicznych sprzyjających przyrodzie 

 

Uczestnicy: 

• dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VIII 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

• praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną  z wykorzystaniem dowolnych 

materiałów plastycznych 

• rozmiar pracy: A3 lub większa 

• jedno dziecko może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę 

• Każda  praca  konkursowa musi  zostać opatrzona uzupełnioną i przyklejoną na  odwrocie metryczką 

wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1), uzupełnioną czytelnie i zawierającą następujące dane autora 

pracy: 

✓ imię i nazwisko 

✓ klasa  

✓ wiek 

• prace konkursowe rozpatrywane będą w trzech kategoriach: 

✓ oddziały przedszkolne i klasa I 

✓ klasy II i III 

✓ klasy IV-VIII 

 

Termin i miejsce składania prac konkursowych: 

• prace należy zgłosić do 19 kwietnia 2020 r. do P. Beaty Konnak (sala nr 10)  lub P. Edyty Bartnik (sala 

nr 8) 



Kryteria oceny prac konkursowych: 

• oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu 

• prace zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów: 

- inwencja twórcza wykonującego 

- ogólny wyraz artystyczny 

- pomysłowość 

- estetyka wykonania 

- zgodność tematu pracy z regulaminem 

 

 

Nagrody: 

• dla każdego ucznia biorącego udział w konkursie przewidziane są dyplomy oraz drobne upominki 

• zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 

27 kwietnia 2020 r. 

 

Postanowienia końcowe: 

• konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Segregując śmieci ratujemy Ziemię” 

• organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie 

• uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków zamieszczonych w regulaminie 

i zgodą na wykorzystanie danych (tj. imię i nazwisko oraz klasa) w akcjach informacyjnych,  

reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem 

• prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane 

• wszystkie prace wezmą będzie można obejrzeć na przygotowanej wystawie 

• decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna 

• w sprawach nieprzewidywanych regulaminem, decyzje podejmuje organizator konkursu 

 

 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM  

ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW 

ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA! 

 

 


