
 

 

 

REGULAMINKONKURSUPLASTYCZNEGO PT.„EKO – PRZEDMIOT DO UŻYTKU 
CODZIENNEGO„  

DLA DZIECI ZE ŚWIETLIC SZKOLNYCH 
 

1.ORGANIZATORZY: 

Związek Międzygminny  „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli  w ramach projektu edukacyjnego pn.: 

„SEGREGUJ ODPADY, NIE MA INNEJ RADY”. 

 

2.CELEKONKURSU: 

a) pobudzanie inwencji twórczej i rozwój zdolności manualnych dzieci uczęszczających do 

świetlicy szkolnejw zakresie ponownego wykorzystania surowców wtórnych, 

b) podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, 

c) zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możliwość ich powtórnego 

wykorzystania – recykling, 

d) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę. 

3.PRZEDMIOTKONKURSU: 

a) zbiorowa praca plastycznaprzedstawiająca EKO-PRZEDMIOT do użytku codziennego 

wykonana przez grupę dzieci ze świetlicy szkolnej w formie przestrzennej z surowców 

wtórnych promująca wiedzę na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych 

oraz ich powtórnego wykorzystaniaw gminach należących do Związku Międzygminnego 

„Eko-Przyszłość”. 

4.WARUNKIKONKURSU: 

a) w konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej,  

b) każda placówka przedszkolna może nadesłać lub dostarczyć maksymalnie 1 pracę, 

c) prace mogą być wykonane z różnychsurowców wtórnych tj.: torebek foliowych, 

makulatury, puszek, kapsli, zakrętek, plastikowych butelek, kartonów po mleku, soku oraz 

elementów drewnianych oraz innych odpadów.Dopuszcza się jedynie wykorzystanie takich 

materiałów, które będą trwale złączonych z pracąi nie ulegną oderwaniu podczas 

przemieszczania i transportu pracy. 

d) format prac – praca przestrzenna, która nie może przekroczyć 0,5 m
3
. 



 

5. TERMIN DOSTARCZENIA/NADESŁANIA PRAC: 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 17.11.2017 r. na adres:  

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” 

ul. Arciszewskiego10 

67-100 Nowa Sól 

 

6. OCENA PRAC: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24.11.2017 r. 

Zwycięskie prace wyłoni Komisja Konkursowa, powołana przez Związek Międzygminny „Eko-

Przyszłość”. 

7. NAGRODY: 

Placówki szkolne, których prace dzieci zajmą pierwsze trzy miejsca,nagrody w postaci 

telewizora, mini wieżę oraz zestaw materiałów kreatywnych do prac platycznych. 

8. WARUNKI KOŃCOWE: 

a) każda praca powinna być dokładnie opisana zgodnie z kartą zgłoszenia według załącznika 

nr 1 do regulaminu i dołączona do nadesłanej pracy, 

b)każde dziecko, które przystąpi do pracy zespołowej zobligowane jest do dostarczenia 

nauczycielowi zgody na udział w konkursie oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka 

w ramach ogłoszonego konkursu w ramach realizowanego projektuwypełnionej przez 

rodziców lub opiekana prawnego – zgoda pozostaje w placówce - 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. 


