
 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

 

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ MNIE” 

 
 

I. Organizator 

 

 Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka we współpracy z Zespołem Szkół Szkoła 

Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.  

  

II. Cel konkursu 

 

  Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na tematykę zanieczyszczenia powietrza 

i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz jego ochrony, propagowanie wiedzy i 

sposobów dbania o czyste powietrze, a także wzrost świadomości ekologicznej i pobudzenie 

kreatywności dzieci. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat 

„Czyste powietrze wokół Mnie”. 

 Format pracy – A3. 

 Technika wykonania prac – dowolna.  

 Kryteria oceny: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

 Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów klas  

4-6 szkół podstawowych z Suchej Beskidzkiej oraz do uczniów gimnazjum. 

 Jury będzie oceniać osobno prace uczniów klas 4-6 i gimnazjum. 

 Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 

 Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę oraz nazwę 

szkoły. 

 

IV. Termin i miejsce oddawania prac 

 

Pracę należy dostarczyć do 17 listopada 2015r.  do sekretariatu Zespołu Szkół Szkoła 

Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

Jury wybierze najciekawsze prace ilustrujące temat przewodni „Czyste powietrze 

wokół Mnie”. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace uczniów klas 4-6 i trzy 

najlepsze prace uczniów gimnazjum. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych 

nagród.  

 

 

 



 

 

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu 

 

 Rozdanie nagród będzie miało miejsce 20 listopada 2015r. w Zespole Szkół Szkoła 

Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.  

 

VII. Publikacja prac 

 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie. Nagrodzone prace mogą 

zostać wykorzystane do wykonania plakatu, który będzie rozwieszony w środowisku 

lokalnym.  

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie 

jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac 

konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

 

VIII. Uwagi dodatkowe 

 

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

• Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomione za pośrednictwem swojej szkoły o 

godzinie uroczystego rozdania nagród.  

• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

IX. Kontakt 

 

Pani Magdalena Matysiak – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, 

Panie Magdalena Świerkosz i Anna Ostruszka - Waryło – nauczycielki z Zespołu 

Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

 

 

 

 

 

 
 


