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   REGULAMIN  

   KONKURSU  

   PLASTYCZNEGO  
 

 
 

p.n. „Eko-ludek” 

 Hasło przewodnie konkursu:  

„Uczymy się z Eko-ludkiem wtórnego wykorzystania odpadów” 

Organizator: 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

Współorganizatorzy:  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach 

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

 

Uczestnictwo: 
Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5 i 6 lat z przedszkoli oraz placówek 

oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego. 

 

Cele Konkursu:  
 podnoszenie świadomości proekologicznej,  

 propagowanie dbałości o środowisko w miejscu zamieszkania, 

 uświadomienie dzieciom możliwości wtórnego wykorzystywania odpadów, 

 zwrócenie uwagi na przyczyny narastającej lawiny odpadów, a także problem z ich usuwaniem, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i troski  

o najbliższe otoczenie, 

  wyrabianie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska z jednoczesnym 

zrozumieniem jego związku ze zdrowiem oraz stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku 

poznania i rozumienia otaczającej przyrody. 

 

Zasady i przebieg konkursu: 
 Tematem pracy plastycznej jest Eko - ludek – ZWIERZĄTKO (max do 50 cm  

wysokości i 50 cm szerokości) wykonany z odpadów, które mogą być wykorzystane powtórnie. 

 

 Proponuje się, aby wykonanie prac poprzedziło skorzystanie z różnych form edukacji 

ekologicznej typu: prelekcje, zajęcia w salach dydaktycznych, quizach dotyczących ochrony 

środowiska i segregacji odpadów podczas których dzieci nauczą się podstawowych zasad  

segregowania odpadów, ich powtórnego wykorzystania, a także jak same mogą zadbać  

o środowisko przyrodnicze aby nie uległo degradacji. 

 

 Na Konkurs, dzieci wykonają w zespołach trzyosobowych, przestrzenne prace plastyczne  

z odpadów, które mogą być wykorzystane powtórnie typu: papier, butelki typu PET, tworzywa 

sztuczne, folie itp. pod opieką opiekuna z każdej grupy przedszkolnej, do której kierowany jest 

konkurs. Technika wykonania pracy jest dowolna. 

 



 Z każdej grupy, w obrębie której dzieci wykonają prace na Konkurs, może wpłynąć tylko jedna, 

wybrana przez OPIEKUNA. Kryteria oceny to: samodzielność, pracochłonność, staranność 

wykonania, zgodność z hasłem propagującym ochronę środowiska i selekcji odpadów, zgodność z 

tematem, ilość materiałów wykorzystywanych jako surowce wtórne zużyte do wykonania pracy.  

 

 Wybraną pracę należy przesłać do siedziby Zespołu do dnia 14 października 2016 roku  

  na adres: 

 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

28-400 Pińczów; Krzyżanowice Średnie 14 

 
 W nadesłanej pracy należy podać: 

   1. imiona i nazwiska autorów pracy 

  2.  grupę do której uczęszcza uczestnik konkursu 

  3.  imię i nazwisko opiekuna  

  4. dokładny adres placówki oświatowej (łącznie z nr telefonu placówki)   

  Do każdej pracy opiekun dołącza potwierdzenie liczby uczestników…………, 

   wg. załączonego wzoru. 

 

   !!! Praca bez dołączonego potwierdzenia będzie zdyskwalifikowana.    
   !!! BARDZO PROSIMY PRZYPIĄĆ POTWIERDZENIA DO PRAC W TAKI SPOSÓB, BY 

MOŻNA BYŁO JE ŁATWO ODPIĄĆ. NIE PRZYKLEJAĆ !!! 
    Potwierdzenie stanowi ważny dla nas dokument, niezbędny do rozliczenia się z Wojewódzkim  

    Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, z dotacji przyznanej nam na  

    nagrody w Konkursie. 

 

 Organizacją i przebiegiem Konkursu kieruje Komisja Konkursowa, która wyjaśnia wątpliwości 

dotyczące regulaminu konkursu i rozstrzyga sprawy sporne.  

 Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa, do dnia 24 października 2016 roku, wybierze 20 

zwycięskich oraz powiadomi telefonicznie i listownie laureatów. Dla autorów wyróżniających się 

prac nie zakwalifikowanych do finału Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia. 

 Finał Konkursu z udziałem autorów zwycięskich prac oraz ich opiekunów odbędzie się                  

w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach  w połowie listopada 2016 roku.        
 

 
 

 
 

 
 

Nagrody: 
Udział w konkursie daje możliwość 

zdobycia cennych nagród 

indywidualnych dla laureatów 

konkursu oraz nagród zespołowych – 

dla placówek oświatowych, z których 

pochodzą laureaci

Uwagi końcowe: 
We wszystkich sprawach związanych z konkursem można zwracać się do Zespołu Świętokrzyskich  

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych pod nr telefonu: 

041 345 58 80 wew. 31 (prosić o rozmowę z Panią Pauliną Baran)  

Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do 

publikacji nadesłanych prac konkursowych oraz danych dot. uczestników konkursu.   

 

Informacje na temat konkursu (m.in. regulamin, potwierdzenie) można uzyskać również na stronach 

internetowych ZŚiNPK:  www.pk.kielce.pl 

http://www.pk.kielce.pl/


 
 
 
 
.……………………………………...                          ………………………... 
  Pieczątka placówki oświatowej                                                            Data 
 
 

      

             POTWIERDZENIE LICZBY UCZESTNIKÓW PROGRAMU EDUKACYJNEGO 

                                            PRZEZ PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ  

 

 
  Praca nadesłana na Konkurs Plastyczny p.n. „Eko-ludek” – IV edycja, organizowany 

przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, wykonana                  

w kategorii: 5latki /6latki* (*niewłaściwe skreślić) 

przez dzieci: 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

została wybrana spośród ……………………  prac. 

 

Jakiego zwierzątko przedstawia praca? ………………………………………………………………                                                                                                                

 
 
 
 

         …………………………………. 

         czytelny  

         podpis Nauczyciela 
 
 
 
 

         …………………………………. 
         podpis  i pieczątka 

                                  Dyrektora  
 

 POTWIERDZENIE  stanowi ważny dla nas dokument, niezbędny do rozliczenia się z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, z dotacji przyznanej nam na nagrody w Konkursie. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 


