
SZKOLNY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„EKOLUDEK” 

W RAMACH ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 

 

I CELE KONKURSU: 

- propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, 

- zachęcanie do myślenia na temat ponownego zastosowania odpadów, 

- edukacja i kształcenie wyobraźni, 

- poszerzanie wiedzy na temat surowców wtórnych oraz recyklingu, 

-  zabawa rozwijająca inwencje twórcze  i zdolności manualne dzieci/uczniów. 

II UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 4. 

III ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy przez zgłoszonego ucznia. 

2. „Ekoludek” powinien być pracą autorską, kreatywną formą przestrzenną, bądź płaską. 

3. Prace należy składać do dnia 30.04.2021r.  (W trakcie trwania nauki zdalnej prace składamy do 

portierni przy wejściu głównym natomiast nauki stacjonarnej do p. K. Szwarockiej- sali nr 4,  p. M. 

Sochy lub M. Pytlarczyk –sali nr 104) 

4. Prace należy wyposażyć w metryczkę (podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia, podać klasę do której 

uczęszcza uczeń oraz zgodą opiekuna na umieszczenie pracy na stronie internetowej SP 4 w 

Grodzisku Mazowieckim). 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Praca musi być wykonana z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia. 

2. Prace nie mogą przekraczać 50 cm wysokości. 

3. Technika wykonania pracy jest dowolna. 

V UWAGI KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych 

autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych.   

3. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik 

nr 1 i załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu.  

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły http://www.sp4grodzisk.edu.pl  

http://www.sp4grodzisk.edu.pl/


Załączniki : 

1. karta zgłoszenia  uczestnika i opiekuna   

2. zgoda opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 1  

Karta zgłoszenia uczestnictwa  w konkursie plastycznym „Ekoludek” 

Imię i nazwisko uczestnika 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Klasa…………….. 

Załącznik nr 2  

Zgoda opiekunów prawnych  uczestnika na udział  w konkursie plastycznym „Ekoludek” oraz na 

przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników konkursu i publikację pracy plastycznej na stronie 

internetowej SP 4 w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

 

………………………………………………………….. 

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 


