
                           Regulamin  

Gminnego Konkursu Ekologicznego 

„Wykorzystanie surowców wtórnych w projektach  

plastyczno – technicznych” 

 

1. Organizator: 
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach, ul. Szkolna 1, 46-320 
Praszka 
 

2. Cele i założenia: 
- Podniesienie świadomości ekologicznej; 
- Propagowanie postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia; 
- Popularyzowanie umiejętności przetwarzania surowców wtórnych; 
- Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności uczniów. 

 
3. Warunki uczestnictwa: 

- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III, 
IV-VI i VII-VIII; 

- Szkoła może zgłosić do konkursu trzy prace; 
- Konkurs polega na wykonaniu przedmiotu użytkowego z surowców 

wtórnych i materiałów plastycznych; 
- Uczestnicy zgłaszający swoje prace do Konkursu jednocześnie wyrażają 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 
wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do 
prawidłowego jego przeprowadzenia ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych). 

 
4. Termin dostarczania prac: 

Prace należy dostarczyć (osobiście lub przesłać pocztą)  do  Szkoły  Podstawowej im. 

Wincentego Witosa w Kowalach, ul. Szkolna 1, 46-320 Praszka do dnia 31 marca 

2023r. Jeżeli prace będą wysyłane pocztą brana jest pod uwagę data stempla 

pocztowego. Do pracy należy dołączyć oświadczenie (zał.1) oraz Kartę zgłoszenia 

uczestnika (zał.2). 

- Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: 

nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko uczestnika, klasa, temat pracy, imię i nazwisko 

opiekuna. 



5. Kryteria oceny: 
- Zgodność z tematyką konkursu; 
- Oryginalność wykonania; 
- Estetyka wykonania; 
- Ilość i rodzaj użytych surowców wtórnych. 

 

6. Nagrody: 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Laureaci I, II, III miejsca w trzech  
kategoriach: klas I-III, IV-VI i VII-VIII nagrody rzeczowe. 
 
7. Sprawy organizacyjne: 
- Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz podziękowań dla 
opiekunów nastąpi dnia 21 kwietnia (z okazji obchodów Dnia Ziemi). 
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 
konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 
- Koordynatorami konkursu w szkole są nauczycielki :  
Izabela Owczarek – Grzebiela (i.owczarek.grzebiela@spkowale.pl)  
oraz Małgorzata Topoła – Górka (m.topola.gorka@spkowale.pl).  
 
8. Postanowienia końcowe: 
 - Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane na stronie 
internetowej szkoły oraz Facebooku szkoły. 
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