
               Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego     

          ,,Bądź Eko! Edukacja -Segregacja’’ 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy, adres: Bystrzyca 137, 23-213 Zakrzówek,                

tel.81 503 22 64 adres maila: pspbystrzyca@gmail.com, strona internetowa 

www.pspbystrzyca.pl 

 Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, adres: ul. Żeromskiego 24 b,                          

23-213 Zakrzówek, tel. 81 825 38 49 adres maila: ckibzakrzowek@gmail.com, strona 

internetowa www.ckib.zakrzowek.pl  

  Patronat honorowy i nagrody – Wójt Gminy Zakrzówek Pan Józef Potocki,  

adres: ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek   tel. 81 821 50 02  adres maila 

gmina@zakrzowek.pl 

2. Konkurs jest przeznaczony dla:  

a) grup przedszkolnych z opiekunami i rodzicami z terenu gminy Zakrzówek, 

b) uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zakrzówek, 

c) uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie 

Gminy Zakrzówek  

3. Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej szkoły www.pspbystrzyca.pl  

oraz stronie internetowej Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek 

www.ckib.zakrzowek.pl  

4. Administratorem danych osobowych pozyskanych do celów związanych z uczestnictwem 

w Gminnym Konkursie Plastycznym „Bądź Eko! Edukacja – Segregacja” jest Centrum 

Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.  

5. Każdy uczestnik ma prawo do zapoznania się z Regulaminem konkursu i kryteriami oceny 

prac konkursowych. 

II Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest szerzenie idei troski o środowisko naturalne, w szczególności 

segregację odpadów, czyste powietrze, ochronę zieleni, poprzez włączenie dzieci, 

młodzież i dorosłych z Gminy Zakrzówek w działania plastyczne. 

2. Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej. 

3. Uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne.  

4. Rozwijanie umiejętności manualnych i  wyobraźni. 

5. Uaktywnienie do myślenia o przyszłości środowiska naturalnego i recyklingu. 

6. Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu,  

w szkole i najbliższym otoczeniu. 
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III Zakres tematyczny: 

Tematyka pracy powinna obejmować zagadnienia ściśle związane z celami konkursu: 

a) dzieci z przedszkola oraz rodzice z dziećmi zgłaszają prace plastyczne pt. ,,Eko - 

Stworek - pojemnik na odpady” w formie przestrzennej przy użyciu materiałów 

pozyskanych z recyklingu. Wysokość pracy nie może przekraczać 60cm, a szerokość 

40m. Praca może być wykonana w grupie.   

b) uczniowie z kl. I-III szkoły podstawowej wykonują ilustrowaną bajkę pt. „Bądź Eko-

bohaterem” /technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki 

mieszane) format A4 lub układają „Eko-rymowankę” /minimum jedna zwrotka tekstu. 

c) uczniowie z kl. IV-VI oraz VII-VIII szkoły podstawowej przygotowują kalendarz  

o treści ekologicznej na 2022 rok w technice dowolnej (malarstwo, rysunek, grafika, 

collage, techniki mieszane) – format A4. 

d) uczniowie szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe – tematem prac jest „Eko- rzeźba 

lub instalacja przestrzenna” wykonana z materiałów recyklingowych (drugie życie 

przedmiotów, materiały z odzysku). Format: wysokość nie może przekraczać 1,5m, a 

szerokość 80 cm. Praca może być wykonana w grupie. 

IV Ramy czasowe 

Konkurs trwa od dnia 10 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. 

V Komisja konkursowa 

1. Organizator powołuje 3-osobowe jury.                                                                                                                   

2. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami jury                     

i odpowiada za zgodność oceny prac z ustalonymi kryteriami i dokumentację pracy 

jury. W przypadku różnicy zdań wśród członków jury przewodniczącemu przysługuje 

głos decydując.                                              

3. Jury ocenia prace konkursowe.  

4. Ocena dokonana przez jury jest ostateczna. 

VI Składanie prac konkursowych: 

Prace konkursowe przekazywane są do dnia 28 lutego 2022 r. wraz z poprawnie wypełnioną 

kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem RODO.  

 na adres: Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, adres: ul. Żeromskiego 

24 b, 23-213 Zakrzówek, tel. 81 825 38 49 

Prace niezgodne z tematem konkursu, dostarczone po terminie podanym wcześniej lub bez 

dołączonej karty zgłoszenia nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie. 

 

VII Kryteria oceny 

1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 



 zastosowanie się do kryteriów niniejszego regulaminu; 

 zgodność z celami konkursu; 

 pomysłowość i oryginalność pracy konkursowej; 

 techniki i estetyka wykonania; 

 czytelność przekazu 

VIII Nagrody 

1. Data rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszona za pośrednictwem strony internetowej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy i profilu Facebooku szkoły oraz Centrum 

Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.  

3. O podziale nagród decyduje organizator w porozumieniu z jury i fundatorem  nagród.  

4. Jury wyłoni następującą liczbę laureatów, odpowiednio: 

 po 3 laureatów (I,II,III miejsce) w pięciu kategoriach: 

 dzieci w wieku przedszkolnym; 

 uczniowie kl. l-III szkół podstawowych; 

 uczniowie kl. IV-VI ze szkół podstawowych 

 uczniowie kl. VII-VIII ze szkół podstawowych; 

 uczniowie szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe. 

5. Jury może również przyznać wyróżnienia. 

 

                                                                                                             

    Opracowała:                                                                                                                                      

      Ilona Puchacz -  nauczycielka plastyki                                           

       w Publicznej Szkole Podstawowej                     

        w Bystrzycy 


