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Regulamin konkursu plastycznego
Organizator: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Uczestnicy: uczniowie klas 0, I-III, IV-VI, szkół gimnazjalnych
Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0, I-III, IV-VI i szkół gimnazjalnych
2. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną samodzielnie
w szkole
3. Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do
Związku formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 30.09.2011r., następnie Związek
przesyła szkole materiały edukacyjne na podstawie których nauczyciel przeprowadza
zajęcia nt. segregacji odpadów, dbałości o środowisko itp., na następnych zajęciach
uczniowie wykonują prace plastyczne, a nauczyciele przeprowadzają wewnętrzną ocenę
prac wybierając z każdej kategorii po 2 najlepsze, po czym przesyłają je do Związku
4. Termin nadsyłania prac do Związku do 14.11.2011 r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2011r.
Format i sposób nadsyłania prac:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej,
ukazującej zagrożenia środowiska, promowanie zachowań proekologicznych, w tym
selektywnej zbiórki odpadów. Prace powinny być na odwrocie opisane następującymi
danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
2. Technika prac rysunek, malarstwo. Format nie mniejszy niż A4 (210x297mm), nie
większy niż A2 ( 420x594mm).
3. Prace należy nadsyłać w terminie do 14.11.2011 r. na adres Związek Gmin Dorzecza
Wisłoki ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło z dopiskiem konkurs plastyczny.
4. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego.
5. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego szkoła chętna do udziału w konkursie
otrzyma ze Związku zestaw materiałów edukacyjnych nt. segregacji odpadów, zasad
dbałości o środowisko itp.
Nagrody
1. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Związku, urzędów gmin, artysty
plastyka i dzieci dokona kwalifikacji prac. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
2. Kryteria oceny prac:
Przesłanie ekologiczne, oryginalność, samodzielność wykonania.
Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodą na zastosowanie się do niniejszego
Regulaminu.
2. Koszt przesyłki pokrywa szkoła.
3.Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
4. O przyznanych nagrodach organizator powiadomi w odrębnym piśmie.
5. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa szkoła.
6. Termin ogłoszenia konkursu regulamin oraz lista laureatów zostaną ogłoszone na stronie
www.wisloka.pl
7. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Magdalena Norberciak - Biuro Związku
ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, tel. 1344370-20, fax 1344370-23.

