
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO „RECYKLING – DRUGIE ŻYCIE...”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 1  im. Stanisława Konarskiego w Łazach.

CELE KONKURSU: 
- edukacja ekologiczna uczniów poprzez kształtowanie postaw proekologicznych
- promowanie świadomego recyklingu
- rozwijanie wrażliwości estetycznej
- rozbudzanie wyobraźni i fantazji
- rozwijanie zdolności manualnych
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV –VIII Szkół Podstawowych z gminy Łazy.
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie „ EKO-STWORKA” z materiałów 
ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionych formularzy (w załączeniu) wraz ze 
zdjęciem pracy konkursowej.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.
5. Wielkość pracy: suma wymiarów (długość, szerokość i wysokość) nie może przekraczać 100 cm. 6. Praca 
powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: imię i nazwisko oraz klasa, wiek autora, 
nazwa szkoły uczestnika konkursu.
7. 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.
8. 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.
9. Zdjęcia prac wraz z niezbędnymi formularzami należy przesyłać na adres mailowy: 
SP1konkurseko@gmail.com
10. Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 16 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00.
11. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury. Decyzje Jury są
ostateczne.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 kwietnia 2021r.
13. Prace konkursowe zaprezentowane zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Stanisława Konarskiego w Łazach.
14. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć nadesłanych prac do celów promocyjnych.
16. 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 zgłoszonej do konkursu pracy.
17. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie organizatora konkursu nie później niż 23 
kwietnia 2021 r. Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Agata Synowiec.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie na załączonej karcie zgłoszenia drogą elektroniczną na 
adres e-mail Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach: zs.lazy@lazy.pl (tel. 67 33 907) w terminie do 14 
kwietnia 2021r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !


