REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI Z KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„OTO NASZA EKO - RADA: SEGREGACJI ŚWIAT WYMAGA”

1.ORGANIZATORZY:
Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli w ramach projektu „Edukacja
ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży na terenie Związku Międzygminnego
„Eko-Przyszłość” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze.
2. CELE KONKURSU:
a) pobudzanie inwencji twórczej i rozwój zdolności manualnych dzieci klas I-III szkół
podstawowych,
b) kształtowanie świadomości na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
i dbałości o otaczającą nas przyrodę.
3. PRZEDMIOT KONKURSU:
a) zbiorowa praca plastyczna w formie PLAKATU promująca wiedzę na temat zasad
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych wykonana przez uczniów klas I-III szkół
podstawowych w gminach należących do Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość”.
4. WARUNKI KONKURSU:
a) w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
b) każda szkoła może nadesłać lub dostarczyć maksymalnie 3 prace,
c) prace mogą być wykonane różnymi technikami malarskimi tj. farby, kredki, węgiel
bądź techniką łączoną w formie kolażu, dopuszcza się również udział elementów
ekologicznych trwale złączonych z pracą, ale jedynie takich, które nie ulegną oderwaniu
po powieszeniu i będą solidnie przytwierdzone do pracy (element niezbędny ze względu
na zorganizowanie pokonkursowych wystaw w szkołach i związanych z tym transportem prac),
d) praca musi być tak wykonana, aby była możliwość jej powieszenie bez uszczerbku
na pracy,
e) format prac – rozmiar od A-3 do A-2,
f) szkoły, których prace dzieci zajmą pierwsze trzy miejsca oraz siedem prac wyróżnionych
przez organizatora w konkursie, będą zobowiązane do zorganizowania wystawy nagrodzonych
prac, trwającej 4 dni robocze w każdej ze szkół, w miejscach ogólnodostępnych wraz z

widocznym plakatem konkursowym otrzymanym od organizatora konkursu. Wyżej
wymienione placówki będą zobowiązane do wykonania dokumentacji fotograficznej
z zorganizowanej wystawy oraz przesłanie zdjęć w formacie .jpg (min. 5 sztuk) na adres email: eko-przyszlosc@eko-przyszlosc.pl. Po zakończeniu wystawy szkoła zobowiązuje się do
niezwłocznego przekazania prac lub przesłania ich do kolejnej szkoły, zgodnie z przesłanym
przez organizatora w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, terminarzem wystaw
na podany w zgłoszeniu e-mail szkoły. Dodatkowo zdjęcia nagrodzonych prac zostaną
umieszczone na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych związku.
5. TERMIN NADESŁANIA PRAC:
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 17.09.2014 r. na adres:
Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość”
ul. Arciszewskiego10
67-100 Nowa Sól
6. OCENA PRAC:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.09.2014 r.
Zwycięskie prace wyłoni Komisja Konkursowa, powołana przez Związek Międzygminny „EkoPrzyszłość”.
7. NAGRODY:
Szkoły, których prace uczniów zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają pomoc dydaktyczną
w postaci dużej, wiszącej tablicy magnetycznej oraz po dwa zestawy koszy do segregacji na
papier i tekturę, szkło, plastik i metal oraz odpady biodegradowalne. Szkoły, których prace
dzieci zajmą siedem kolejnych wyróżnień otrzymają po dwa zestawy koszy do segregacji.
Dzieci z pierwszych trzech miejsc i siedmiu wyróżnień otrzymają ekologiczne przybory szkolne.
8. WARUNKI KOŃCOWE:
a) każda praca powinna być dokładnie opisana zgodnie z kartą zgłoszenia - załącznik nr 1 do
regulaminu i przyklejona na odwrocie nadesłanej pracy,
b) każde dziecko, które przystąpimy do pracy zespołowej zobligowane jest do dostarczenia
nauczycielowi zgody na udział w konkursie wypełnionej przez rodziców lub opiekuna
prawnego – załącznik nr 2 do regulaminu
c) prace niezgodne z regulaminem lub uszkodzone nie będą oceniane,
d) nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom, lecz stają się własnością organizatorów
konkursu z możliwością ich bezpłatnego wykorzystania do celów publikacji i promocji.

