REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNY
PN. „DZIECIĘCE RADY NA ODPADY”
Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Termin: wrzesień (ogłoszenie) – listopad (wręczenie nagród) 2015r.
Uczestnicy: dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkoły podstawowej z terenu
województwa mazowieckiego.
Liczba laureatów konkursu – 6 (po 3 nagrody w dwóch kategoriach).
Planowa liczba nadesłanych prac konkursowych: 100.
Planowa liczba uczestników: 100
Planowa liczba uczestniczących szkół i przedszkoli: 30 - placówek oświatowych
Proponowane nagrody:
Nagrody dla laureatów: tablety – 6 szt.
Drobne nagrody pocieszenia dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej –
10 w każdej kategorii – łącznie 20 szt.
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
‐ I kategoria – dzieci z przedszkoli - 3 laureatów oraz drobne nagrody
pocieszenia dla przedszkolaków – 10 szt.
‐ II kategoria – uczniowie szkoły podstawowej – 3 laureatów oraz drobne
nagrody pocieszenia dla uczniów szkoły podstawowej – 10 szt.
Terminy:
1. Prace należy dostarczyć do dnia 20 października 2015 r. do godziny 1500 do
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7b, Ip.
2. Prace dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie wezmą udziału w
konkursie.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
Cele konkursu:
- uświadamianie zagrożeń odpadów środowiska naturalnego,
- rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za dobry stan środowiska,
- promowanie recyklingu jako przykładu ekologicznej postawy i dbałości o środowisko
- aktywizacja i rozwijanie talentów plastycznych
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych uczestników:
I kategoria - dzieci z przedszkoli.
II kategoria - uczniowie szkół.
2. W konkursie mogą brać udział przedszkola i szkoły podstawowe z terenu
województwa mazowieckiego.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej
zgodnej z celem konkursu, praca powinna być wykonana na papierze w formacie A-4 lub

A-3, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru (można używać gazet,
czasopism, opakowań, tektur, bibuły z nastawieniem na powtórne wykorzystanie
materiałów).
4. Prace wykonane niezgodnie z zapisami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.
6. Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora.
7. Na odwrocie praca musi zawierać następujące dane:
szkoła
imię i nazwisko autora, wiek i klasę
nazwę, adres placówki szkoły, do której
uczęszcza autor
imię nazwisko nauczyciela
prowadzącego oraz telefon kontaktowy

przedszkole
imię i nazwisko autora,
nazwę, adres przedszkola

telefon kontaktowy nauczycielawychowawcy lub szkoły

telefon kontaktowy nauczycielawychowawcy grupy przedszkolnej lub
przedszkola

imię nazwisko nauczycielawychowawcy prowadzącego grupy
przedszkolnej

Wręczenie nagród:
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30 października 2015 r.
2. Organizator zastrzega, że poza laureatami głównymi (miejsce 1, 2 i 3 w obu
kategoriach wiekowych) zostaną także przyznane drobne nagrody pocieszenia
dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej.
3. Nauczyciele oraz rodzice/opiekunowie prawni laureatów zostaną powiadomieni
telefonicznie o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2015r.
5. Przy wręczeniu nagród musi być obecny laureat wraz z rodzicem lub nauczycielem.
6. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach www.rceeplock.pl
niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
7. Wystawa pokonkursowa będzie w gablotach w siedzibie RCEE w Płocku, ul. I Maja
7b.
Postanowienia końcowe:
1. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac.
4. Dostarczenie prac przez przedszkole/szkołę oznacza akceptację regulaminu.
5. Nagrody nie podlegają wymianie.
Konkurs dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, www.wfosigw.pl

