
KONKURS MODY EKOLOGICZNEJ „EKO -MODA” 
- REGULAMIN- 

 

1. Organizator : 
Gmina Stęszew. 
2.Cel: 

Propagowanie postaw i zachowań ekologicznych i rozwijanie wrażliwości ekologicznej na 
problematykę ekologiczną. Podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia, 
propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz zdrowego stylu życia, poprzez rozwijanie 
umiejętności kreatywnego wykorzystania surowców wtórnych i/lub innych naturalnych 
materiałów przez dzieci i młodzież do wykonania ekologicznych strojów, kreacji i ich prezentacji. 
 3.Przedmiot: 
Przygotowanie i przedstawienie stroju, kostiumu, kreacji z wykorzystaniem surowców wtórnych 
i/lub innych naturalnych materiałów. 
4.Adresaci: 
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasa IV-VI) oraz szkół 
gimnazjalnych  Gminy Stęszew.  
5.Promocja: 
„Wieści Stęszewskie”, strona internetowa Gminy  Stęszew, materiały promocyjne, listy do szkół. 
6.Nagrody: 
W  finale konkursu (etap  gminny) przyznane zostaną 3 nagrody dla uczniów w każdej z kategorii 
- szkoły podstawowe oraz gimnazja (I, II, III miejsce) oraz 1 wyróżnienie dla osoby opisującej 
modeli /modelki, dla pozostałych uczestników finału przewidziano upominki. Oceniany jest 
indywidualnie w konkursie każdy z uczestników.  
 7. Jury 
W skład jury konkursowego wejdą 4 osoby związane z tematyką ekologii i znane w społeczności 
lokalnej. 
8. Harmonogram konkursu: 

A. Ogłoszenie konkursu - 25 kwietnia 2017 r.; 
B. Przekazanie do UMG Stęszew do dnia 19 maja 2017r. karty zgłoszeń osób  

reprezentujących szkołę (zgodnie  z załącznikiem nr  1); 
C. W trakcie: ” Rodzinnego  pikniku ekologicznego w Stęszewie pn .: "Z ekologią modnie”” , 

który odbędzie się przy Hali widowiskowo-sportowej w Stęszew w dniu 11 czerwca 
2017r. nastąpi prezentacja prac, ocena jury oraz wręczenie laureatom finału gminnego 
nagród i upominków.  

9.Zasady i tryb konkursu: 

A. W trakcie Eko-pikniku przedstawiciele szkół przedstawią przygotowaną Eko-kolekcję, w 
której modelami i modelkami będą uczniowie. Każda ze szkół ma możliwość 
zaprezentowania maksymalnie 4 modeli oraz 1 osoby, która opowie bądź opisze 
prezentowaną przez uczniów kolekcję. Maksymalny czas  prezentacji 1  modela  to 1 
minuta . 

B. Jury będzie oceniało pracę konkursową według następujących kryteriów: 
    - zgodność z przedmiotem konkursu (0 – 5pkt), 
    -  sposób prezentacji (0 – 5 pkt),  
    - oryginalność (0 – 5 pkt). 

10.Postanowienia końcowe: 
A. Aktualne informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej  www.steszew.pl 

oraz  pod numerem telefonu 61819725 oraz 618197143. 
 
 

http://www.steszew.pl/


 
 

Załącznik nr 1 do  regulaminu - Konkursu  mody ekologicznej „Eko -Moda” 

 
Karta zgłoszenia 

KONKURS MODY EKOLOGICZNEJ „EKO -MODA” 
 

1. Nazwa i adres placówki, z której pochodzą uczestnicy:     

 

………………………………………………………………............................................................................. 

 

a. imiona i nazwiska uczestników – modeli  /modelek                                      KATEGORIA WIEKOWA 

 

 ....... ………………………………………                                      ……………………. 

 .............................................................                                           …………………….  

 .............................................................                                           …………………… 

 .............................................................                                           ……………………. 

 

b.. imię i nazwisko uczestnika – osoby opisującej modeli /modelki                 KATEGORIA WIEKOWA 

 

 .............................................................                                           ……………………. 

 

c. Imię i nazwisko opiekuna .............................................................................................................. 
 

 telefon lub e-mail kontaktowy............................................................................................................... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ...............................................     ................................................. 
 miejscowość i data Podpis Dyrektora 

 


