
 

 

Regulamin gminnego konkursu plastycznego 

pn. „Segregujemy odpady, bo takie mamy zasady”  

 

 

Organizatorzy:    

• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach 

• Gmina Głuchów 

 
 

Cele konkursu: 

• podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży 

• wdrażanie zachowań proekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej 

segregacji odpadów 

• propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ekologicznej  

• uświadomienie uczestnikom konkursu, że dbając o środowisko myślimy o własnym 

zdrowiu 

• poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych 

• umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu 

 
Warunki uczestnictwa: 

• warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej                               

na technicznym kartonie formatu A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi  

• zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce 

ekologicznej, której motywem przewodnim będzie prawidłowa segregacja odpadów 

• udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy 

• z racji pandemii COVID-19, szkoła biorąca udział w konkursie przesyła do 

organizatora zdjęcia wytypowanych prac plastycznych 

• każde zdjęcie musi być podpisane: imię, nazwisko, klasę i szkołę uczestnika 

• załącznikiem do regulaminu jest klauzura RODO (dla uczestnika) oraz zgoda na 

przetwarzanie danych, którą po podpisaniu należy zeskanować i przesłać razem                      

z pracą konkursową 

• każda szkoła może zgłosić tylko dwie prace w każdej kategorii wiekowej 

• prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 

✓ klasy 0 - I 

✓ klasy II – III 

✓ klasy IV– V 

✓ klasy VI – VIII 



 

 

 

 

Termin konkursu: 

• ogłoszenie konkursu: 18 lutego 2021 roku 

• zdjęcia prac konkursowych należy przesłać do 10 marca 2021 roku na adres mailowy 

naszej szkoły spmichowice@wp.pl lub na adres koordynatora konkursu 

gosiaborzecka@wp.pl    

• prace przesłane po w/w terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 

oceniane 

• o laureatach i terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani przez 

organizatorów telefonicznie 

• laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

 

Podsumowanie konkursu i nagrody: 

• oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona komisja powołana przez organizatora 

• z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół 

• przyznane zostaną  I, II, III miejsce oraz po 2 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej 

• nagrody są finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

• fotogaleria prac dostępna będzie na stronie internetowej naszej szkoły 

www.spmichowice.pl   

 

 

Konkurs organizowany jest w ramach zadania:  

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Środowisko ponad wszystko”  

realizowany w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie ☺ 

 

 

 

Koordynator konkursu: 

Małgorzata Borzęcka 
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