
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„RECYKLING ZNAMY I Z NIEGO KORZYSTAMY”

1. Cele konkursu.

Celem konkursu jest:

● Rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów.

● Zachęcanie do segregacji odpadów.

● Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.

2. Uczestnicy Konkursu.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 50 im. Ossolineum we

Wrocławiu.

3. Zadanie konkursowe.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

● Wymyślić hasło promujące segregację odpadów.

● Przygotować plakat ilustrujący wymyślone hasło.

4. Format i technika prac.

Pracę należy wykonać zgodnie z następującymi zasadami:

● Plakat należy wykonać na papierze w formacie A-3 .

● Technika pracy dowolna.

● Technika wykonania pracy musi umożliwiać powieszenie plakatu na tablicy korkowej.

● Dodatkowym atutem pracy, będzie wykorzystanie w niej odpadów nadających się do

recyklingu np. folia, gazety, tektura, woreczki, nakrętki itp.

● Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa)

● Pracę wykonujemy samodzielnie.

5. Kryterium oceny pracy:

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

● Zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa.

● Kreatywność twórcza.

● Estetyka wykonania.



6. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:

● Prace wraz z podpisaną zgodą, należy przynieść do wychowawców lub bezpośrednio

do organizatorów  (sala 34 lub 20 w budynku B)

● Termin składania prac do 14.03.2023 r.  Prace dostarczone po tym terminie nie będą

uwzględniane w konkursie.

● Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.03.2023 r.

● Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni zwycięskie

prace.

● Decyzja Komisji jest ostateczna.

7. Postanowienia końcowe:

● Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

● Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.

● Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.

● Prace niezgodne z regulaminem, o niewłaściwym rozmiarze, niepodpisane,

zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

Organizatorzy Konkursu:

Karolina Błaszczyk

Katarzyna Bezhubka



ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Recykling znamy i z niego korzystamy”,
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 50 im. Ossolineum we Wrocławiu.

Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu.
Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z
ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833 z
późn. zm), w celach wynikających z organizacją konkursu oraz wyeksponowanie pracy
konkursowej na terenie szkoły.
Wyniki konkursu, wraz ze zdjęciem prac i danymi uczniów,  zostaną podane do publicznej
wiadomości poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz na stronie internetowej szkoły.
Po zakończonym konkursie prace przechodzą na własność organizatora.

…………………………                                                           …………………………..
(Miejscowość, data)                                                         (Podpis rodzica/prawnego opiekuna)


