
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:  

• do konkursu można zgłosić: 

✓ pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną (rozmiar pracy oraz materiały, z której zostaną wykonane 

– dowolne) 

✓ pracę wykonaną w dowolnym programie graficznym, w którym uczestnik potrafi pracować (np. Paint) 

• jedno dziecko może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę  

• prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: 

✓ praca plastyczna w formie tradycyjnej 

✓ praca graficzna w wybranym programie graficznym 

• w każdej z kategorii zostaną wybrani zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych: 

✓ oddziały przedszkolne i klasa I  

✓ klasy II i III  

✓ klasy IV-VIII  

 

Forma i termin zgłaszania prac konkursowych:  

• w przypadku pracy plastycznej tradycyjnej wymagane jest wykonanie zdjęcia pracy lub jej skanu 

• w przypadku pracy stworzonej z wykorzystaniem programu graficznego wymagane jest zapisanie 

jej w formacie JPEG, JPG lub PNG 

• zdjęcia, skany lub pliki graficzne należy przesłać na adres: konkurs.sptryncza@wp.pl  

• prace należy zgłosić do 17 maja 2020 r. 

 

mailto:konkurs.sptryncza@wp.pl


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:  

• każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom 

• zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe  

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  

• maj 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 

• zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców/opiekunów prawnych następujących zgód: 

✓ Wyrażam zgodę ̨na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka 

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

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

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

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

✓ Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych 

i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, 

w szczególności informujących o jego wynikach. 

✓ Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej 

przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych 

formach utrwaleń.  

• wszystkie prace wezmą będzie można obejrzeć w przygotowanej galerii 

• decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna  

• w sprawach nieprzewidywanych regulaminem, decyzje podejmuje organizator konkursu  

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM 

ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW 

ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA! 

 


