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Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-V 

pod hasłem “Jak dbam o ziemię - nasz wspólny dom?” 

w  ramach projektu “Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu 

wspólnot Caritas i społeczności lokalnych.” 

 

I. Cele Konkursu. 

 

1. Zwiększenie świadomości uczniów na temat troski o ziemię, która jest domem nas 

wszystkich. 

2. Refleksja nad podejmowanymi na co dzień działaniami mającymi wpływ na nasze 

środowisko. 

3. Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych uczniów. 

 

II. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu 

Wielkopolskim we współpracy z Caritas Polska i Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Konkurs jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

3. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu. 

 

III. Przedmiot Konkursu. 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej działania 

podejmowane przez uczniów, mających na celu troskę o naszą planetę. 

2. Tematem pracy może być np.: segregacja śmieci, pomoc zwierzętom, uprawa roślin, 

upcycling (czyli “nowe życie” użytych przedmiotów), oszczędzanie wody itp. 

3. Prace można wykonać dowolną techniką, w formacie A4 lub A3. 
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IV. Warunki uczestnictwa. 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas I – V Szkoły Podstawowej w 

Krzyżu Wielkopolskim. 

2. Praca powinna być wykonana tylko na niniejszy Konkurs i nie może być 

wykorzystywana w innych konkursach. 

3. Zdjęcie pracy należy przesłać na adres mailowy: ahelak-gras@zsokrzyz.pl, wraz z 

wypełnioną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 1). 

4. Termin nadsyłania prac upływa 4 maja 2021 r. 

5. Komisja konkursowa oceniać będzie: zgodność z tematem, pomysłowość, 

oryginalność i estetykę pracy. 

6. Termin ogłoszenia wyników i rozdania nagród: 20 maja 2021 r. 

7. Prace oraz wyniki pracy komisji konkursowej zostaną zaprezentowane na stronie 

internetowej szkoły i parafii. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Przesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na upowszechnianie jej 

przez Organizatorów Konkursu (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu 

Wielkopolskim, Caritas Polska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej). 

2. W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię covid-19 organizatorzy zastrzegają 

sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród. 

3. O ewentualnej zmianie terminu i sposobie wręczenia nagród uczestnicy Konkursu 

zostaną powiadomieni drogą mailową. 
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