REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNO - TECHNICZNEGO „EKO - ZABAWKA”
PATRONAT:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej
Widoma 51, 32-095 Widoma, Telefon: 12 388 42 11
e-mail: sekretariat@szkolawidoma.pl
CELE KONKURSU:
- pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony
środowiska,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych
uczniów,
- rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych,
- świadome wykorzystanie materiałów i surowców wtórnych – recykling,
- integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie
dokonań uczniów.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkół
podstawowych uczęszczających do w/w placówek na terenie gminy Iwanowice.
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów
ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika
oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.
.
3. Każda z placówek może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 prace w każdej
kategorii wiekowej.
4. . Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
- 3-6 lat,
-7-10 lat,
- 11-15 lat
5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
-wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
-inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
- wrażenie estetyczne,
-spełnienie podanych wytycznych,
- wkład własny dziecka w wykonaniu pracy.
7.Prace, które nie będą spełniały określonych w regulaminie wymagań, w szczególności:
bez odpowiedniego opisu i wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę
podczas rozstrzygania konkursu.
8. Fotografie prac należy przesyłać na adres e-mail organizatora:
sekretariat@szkolawidoma.pl wraz z skanem wypełnionego formularza zgłoszeniowego
(w załączeniu) oraz opisane w następujący sposób:
- imię i nazwisko oraz wiek autora,
- nazwa i adres szkoły lub placówki wraz z numerem telefonu,

-imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana
9. Termin ostateczny przesłania fotografii prac konkursowych upływa 22.04.2021r.
(czwartek) do godz. 13.00.
10. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane Jury.
Decyzje Jury są ostateczne.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.04.2021r.
12. O dokładnym terminie odbioru nagród finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie
lub odrębnym pismem.
13. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji
listy laureatów konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz ich zdjęć
do celów promocyjnych.
15. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:
a) zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym
konkursie,
b) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
d) wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac,
16. Lista laureatów konkursu oraz fotografie ich prac zostanie opublikowana na stronie
organizatora https://szkolawidoma.edupage.org/? oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach
17.Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze
środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
18. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Julia Stojek, Monika Nawalany-Bałut,
Małgorzata Kopeć, Klaudia Hipowska.

Pytania odnośnie kwestii nieobjętych regulaminem kierować można na adres e-mailowy:
julia.gugula@o2.pl

