
KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

- REGULAMIN- 

1. Organizator : 

Gmina Stęszew. 

2.Cel: 

Propagowanie postaw i zachowań ekologicznych i rozwijanie wrażliwości ekologicznej.  

3.Przedmiot: 

Przedstawienie w formie plakatu wykonanego techniką dowolną treści związanych z ochroną środowiska,  

w szczególności segregacją odpadów, a także niską emisją. 

4.Adresaci: 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasa IV-VI)  oraz gimnazjów Gminy Stęszew.  

5.Promocja: 

„Wieści Stęszewskie”, strona internetowa Gminy  Stęszew , materiały promocyjne, listy do szkół. 

6.Nagrody: 

W  finale konkursu (etap  gminny) w każdej z kategorii (Szkoła podstawowa, Gimnazjum) przyznane zostaną 3 

nagrody (I, II, III miejsce) oraz 1 wyróżnienie, dla pozostałych  uczestników finału przewidziano drobne  upominki .  

7. Jury 

W skład jury konkursowego w etapie szkolnym  wejdą 3 osoby: dyrektor  oraz  2 nauczycieli  szkoły; 

W skład jury konkursowego w etapie gminnym (finał konkursu) wejdą 3 osoby osób: organizator,  osoba związana  

z tematyką ekologii, osoba znana w społeczności lokalnej. 

8. Harmonogram konkursu: 

A. Ogłoszenie konkursu - 25 kwietnia 2017 r., 

B. Składanie prac konkursowych w etapie szkolnym do 19  maja 2017 r., 

C. Wybór 3 najlepszych  prac w etapie szkolnym do 24 maja 2017 r., 

D.  Przekazanie do UMG Stęszew przez szkoły 3 najlepszych  prac z eliminacji szkolnych  do dnia 29 maja 2017r., 

E.  W trakcie Rodzinnego pikniku ekologicznego w Stęszewie "Z ekologią modnie””, który odbędzie się  przy Hali 

Widowiskowo-Sportowej w Stęszewie w dniu 11 czerwca 2017 r. nastąpi prezentacja prac oraz wręczenie 

laureatom szczebla gminnego nagród i upominków.  

9.Zasady i tryb konkursu: 

A. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej w sekretariacie szkoły; 

B. Projekt pracy konkursowej może mieć jednego autora; 

C.  Każda z osób biorących udział w konkursie może złożyć tylko jedną pracę konkursową; 

D. Jury będzie oceniało pracę konkursową według następujących kryteriów: 

    - zgodność z przedmiotem konkursu (0 – 2 pkt), 

    -  interpretacja tematu (0 – 2 pkt), 

    - oryginalność, innowacyjność (0 – 2 pkt), 

    - technika wykonania (0 – 2 pkt). 

10.Postanowienia końcowe: 

A. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celu ich szerszej popularyzacji. 

B. Aktualne informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej  www.steszew.pl oraz  pod numerem 

telefonu 618197136 oraz 618197143. 

http://www.steszew.pl/

