
      REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

p.n. „Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie” 

(grupa wiekowa szkoły podstawowe, klasy IV-VI) 
 

w ramach  

„Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2016 rok” 
 

1. Organizator konkursu: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. 

 

2. Cel konkursu: 

– promocja zachowań proekologicznych w zakresie selekcjonowania odpadów, 

– pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w 

szczególności selekcjonowania odpadami, 

-     zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na ochronę przyrody i środowiska, 

-     promowanie ważności kwestii selekcjonowania odpadów 

 

3. Uczestnicy: 

– uczestnikami konkursu są uczniowie SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy IV-VI) z 

gmin wchodzących w skład Związku Gmin Gór Świętokrzyskich , 

– do konkursu można zgłaszać tylko pracę indywidualne 

 

4. Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej - wykonanie „eco-pojazdu” 

(samochodu, samolotu, pociągu itp.) z surowców wtórnych, pojazd ma mieć maksymalnie 30 

cm wysokości, szerokości i długości.  

Każda praca ma zostać wykonana z jak największej ilości i różnorodności surowców 

wtórnych (surowce wtórne są odpadami produkcyjnymi lub zużytymi produktami, które nie 

nadają się do ponownego użycia, ale które mogą zyskać drugie życie po odpowiednich 

przeróbkach), jakimi są np. plastikowe butelki, tekturowe opakowania, torby plastikowe i 

papierowe oraz makulatura. 

Indywidualne prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy.  

Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. Do każdej pracy należy dołączyć ankietę 

zgłoszeniową.  
 

5. Ocena: 

– zgodność z tematem konkursu 

– ocenie podlegać będzie pomysłowość oraz estetyka wykonania pracy 

– prace wykonane w innym formacie nie będą brane pod uwagę 

– oceniania będzie różnorodność wykorzystanych materiałów 

– ocenie podlegać będzie jak największa liczba surowców wtórnych użytych do wykonania 

pracy,  

– nagrodzona praca musi pozostać jednolita podczas 2 minutowej prezentacji przed jury 

(niespełnienie tego warunku powoduje odrzucenie pracy 

– oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora; 

– 3 najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi; 

 

6. Terminy: 

– prace należy dostarczyć do siedziby współorganizatora - Urzędu Gminy w Łagowie, ul. 

Rynek 62, 26-025 Łagów, piętro II, pok. 53 

– do dnia 26.09.2016 r. do godz. 15.00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury 

konkursowe; 



– organizator zaprasza do oglądania wystawy konkursowej w Sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Łagowie w dniach od 27-30 września w godzinach pracy urzędu.  

Ankieta zgłoszeniowa 

 

NA PRACĘ PLASTYCZNĄ 

p.n. „Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie” 

(grupa wiekowa szkoły podstawowe, klasy IV-VI) 
 

w ramach  

„Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2016 rok” 

 

Zgłaszam udział w Konkursie  

 

 

 

Dane osobowe uczestnika konkursu:  

 

Imię i nazwisko............................................................................................................................. 

 

Adres............................................................................................................................................. 

 

Klasa.............................................................................................................................................. 

 

Opiekun: 

 

Imię i nazwisko............................................................................................................................. 

 

Telefon.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Wypełnioną ankietę wraz z pracą należy złożyć wraz z pracą plastyczną.  

 


