Uruchom wyobraźnię,
bądź kreatywny,
BĄDŹ EKO!

Nagrody dla
najbardziej
pomysłowych!

Czas na
wykonanie pracy
do 31.03.2017r.

na internetowej stronie
szkoły

Regulamin konkursu plastycznego
dla uczniów Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach
realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii pt. „Teraz czas na
ekologię!”, współfinansowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. i Fundację Nasza Ziemia.
Adresaci:
Dzieci i młodzież Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach.
Cel główny konkursu:
Nadrzędnym celem konkursu jest pokazywanie korzyści, jakie niesie ze sobą ekologiczny
sposób życia, a także propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i codziennego
zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu.
Cele konkursu:
•
wdrażanie młodych ludzi do ekologicznych przyzwyczajeń i zachowań
•
uświadamianie potrzeby dbania o naturalne środowisko życia (woda, powietrze,
gleba, itp.) oraz potrzeby odwracania negatywnych skutków działalności człowieka
•
eliminowanie nawyków palenia śmieci, w szczególności odpadów plastikowych
•
rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży
•
stworzenie interesującej kolekcji prac o tematyce ekologicznej
•
zachęcanie do kreatywności i twórczości
Kategorie wiekowe:
I.
Uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
II. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
III. Uczniowie klas I-III gimnazjum
Zasady konkursu:
1. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych wymienionych powyżej.
3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną w dowolnej technice płaskiej
(malarstwo, rysunek, kolaż lub techniki mieszane) w formacie A3 lub A4.
4. Praca powinna w atrakcyjny sposób propagować działania ekologiczne.
5. Każda praca powinna być opisana na odwrocie czytelnie, pismem drukowanym:
Imię i nazwisko autora
Klasa
6. Termin oddawania prac do organizatorów konkursu do 31.03.2017r.
7. Komisja konkursowa dokona oceny prac.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 07.04.2017 r.
9. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach
wiekowych.
10. Rozdanie nagród wraz z wystawą prac odbędzie się w kwietniu 2017 r.
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Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły.
2. Dodatkowych informacji o konkursie udziela p. Katarzyna Pietrucha-Nowak.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o uroczystym rozdaniu nagród.
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