
Regulamin konkursu plastycznego na temat: „Największym naszym 

skarbem jest czysta woda, powietrze, nieskażone środowisko, piękno 

przyrody i zdrowie” 

Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów czynnikami wpływającymi na jakość środowiska 

przyrodniczego 

 zainteresowanie uczniów problemami ochrony środowiska 

 rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży 

 ukazanie związku między stanem czystości środowiska, a zdrowiem człowieka 

 zaprezentowanie przez uczniów swoich możliwości twórczych 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej 

nt. „Zagrożenia związane z emisją pyłów i gazów dla środowiska” dla uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w PiotrkowieTrybunalskim w roku 

szkolnym 2017/2018 

2. Informacje o rozpoczęciu konkursu, terminie i miejscu oddawania prac, wytyczne do 

wykonania posteru będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły, na tablicy 

ogłoszeń dla uczniów na korytarzu oraz rozpowszechnione w poszczególnych klasach 

3. Organizatorem konkursu są: p. Makowska Izabela, p. Olczyk Halina, p. Purgał Renata 

4. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat: „Największym naszym 

skarbem jest czysta woda, powietrze, nieskażone środowisko, piękno przyrody 

i zdrowie”.  zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 5  

5. Wytyczne do wykonania pracy: 

a. Pracę należy wykonać  w formacie A1 (841 x594 mm) lub A0 (1 189 x841 mm). 

b. Praca może być wykonana dowolną techniką. 

c. Podpisy prac winny być zrobione komputerowo i naklejone z tyłu posteru. 

d. W podpisie należy uwzględnić: Imię i nazwisko, Klasę, Tytuł pracy 

6. Udział w konkursie jest indywidualny. 

7. Zasady oceniania prac: 

a. Zgodność z tematem pracy 



b. Sposób ujęcia tematu 

c. Innowacyjność w podejściu do tematu 

d. Jakość i estetyka wykonania pracy 

e. Poziom artystyczny 

8. Prace należy składać do pracowni B15, B46, B47.  

9. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (książki lub gry dydaktyczne).  

10. Nagrody rzeczowe są przewidziane dla trzech pierwszych miejsc. 

11. Kwota przeznaczona na nagrody wynosi 450 zł.  

12. W skład komisji konkursowej wchodzą Organizatorzy, przedstawiciel Dyrekcji 

szkoły, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego (osoba nie może brać udziału 

w konkursie) 

13. Osoby biorące udział w konkursie (złożenie podpisanej pracy) wyrażają zgodę na 

udostępnienie danych, wizerunku, pracy w celach konkursowych . 

14. Wykonane i przekazane prace nie podlegają zwrotowi. 

 


