Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Dbamy o środowisko – Eko – plakat”
1. Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku,
2. Cele konkursu:
 uświadomienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożeń i szkód
powodowanych wypalaniem traw i pozostałości roślinnych oraz spalaniem
odpadów w piecach domowych i na powierzchni ziemi,
 pobudzanie do aktywnego działania na rzecz ochrony przyrody,
przeciwdziałanie zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzi,
 uświadomienie dzieciom i młodzieży źródeł zanieczyszczenia środowiska,
 wzbogacenie wiedzy uczniów o odpadach,
 przybliżenie i uświadomienie dzieciom i młodzieży wagi problemów
ekologicznych,
 doskonalenie umiejętności współzawodnictwa między zespołami.
3. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z celami
konkursu. Praca powinna być wykonana na papierze w formacie A3 lub A4 w technice
kolażu z wykorzystaniem wyłącznie papieru (można używać gazet, czasopism,
opakowań, tektury z nastawieniem na powtórne wykorzystanie materiałów).
Prace powinny przedstawiać skutki wypalania traw i spalania odpadów w domowych
warunkach, na powierzchni ziemi oraz ich negatywny wpływ na ludzi i środowisko.
4. Harmonogram konkursu:
 ogłoszenie konkursu – czerwiec 2016r.
 dostarczenie prac konkursowych – 28 października 2016r.
 obrady jury – pierwszy tydzień listopada 2016r.
 wręczenie nagród – druga połowa listopada 2016r.
Pracę konkursową należy dostarczyć na adres: Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock w terminie do 28 października
2016r. do godz. 15tej.
Prace mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data
dostarczenia).
5. Warunki uczestnictwa:
 Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Regionu
Płockiego – powiaty: gostyniński, płocki, płoński, sierpecki oraz m. Płock.
 każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę i musi to być praca
indywidualna (jedna praca = jeden autor). Prace zbiorowe nie będą oceniane
przez Jury.
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6. Kategorie wiekowe i nagrody:
Jury wybierze po trzech laureatów i trzech wyróżnionych w konkursie w trzech kategoriach
wiekowych:
 I – przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych kl. I – III (trzy nagrody i trzy
wyróżnienia),
 II kategoria – uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI (trzy nagrody i trzy
wyróżnienia),
 III kategoria – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (trzy nagrody i trzy
wyróżnienia).
Łącznie zostanie przyznanych 9 nagród i 9 wyróżnień.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród w przypadku złożenia większej ilości
prac (prac o wysokiej wartości merytorycznej zgodnej z celami konkursu) w danej kategorii
wiekowej).
Nagrody w konkursie
Mazowieckiego.
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7. Podsumowanie i ogłoszenie wyników:
Podsumowanie konkursu odbędzie się w drugiej połowie listopada 2016r. Uczestnicy
i wyróżnieni w konkursie zostaną pisemnie poinformowani o miejscu, dacie i godzinie
podsumowania konkursu.
8. Postanowienia końcowe:
 organizator nie przewiduje zwrotu prac,
 wybrane prace zostaną wykorzystane do promocji projektu – zostanie
przygotowana wystawa pokonkursowa,
 osoby przystępujące do konkursu zobowiązane są do dołączenia do pracy
konkursowej:
 opisu pracy wg wzoru - załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Dbamy o środowisko
– Eko – plakat”;
 oświadczenia – załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego dla
dzieci i młodzieży pod hasłem: „Dbamy o środowisko – Eko – plakat” celem podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk
laureatów/wyróżnionych w konkursie (w przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie podpisują prawni opiekunowie),
 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
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Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu plastycznego
dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Dbamy o środowisko – Eko – plakat”

Opis pracy
(wypełnić drukowanymi literami)

Konkurs plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Dbamy o środowisko – Eko - plakat”
1.Imię i Nazwisko autora pracy konkursowej:…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Klasa: ………………………………………………………………………………………...
3. Imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna pracy: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………….
Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu plastycznego
dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Dbamy o środowisko – Eko – plakat”

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby
Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z
późn. zm.)
..............................................................................................
Podpis autora bądź rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich
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