Regulamin szkolnego konkursu na pracę plastyczną z wykorzystaniem surowców wtórnych,
organizowanego z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2018r.- Jesteśmy
odpowiedzialni za Ziemię
pt. „Powtórne użycie, czyli śmieci drugie życie”

Przedmiot i cele konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z użyciem odpadów- tworzyw
sztucznych i metalu.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Bielicach i odbywać się będzie w
dwóch kategoriach wiekowych:
a) I kategoria- uczniów klas gimnazjalnych,
b) II kategoria- uczniów klas ponadgimnazjalnych.
3. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona samodzielnie pracę plastyczną
z wykorzystaniem odpadów, płaską lub przestrzenną.

Celem konkursu jest:
a) zwrócenie młodzieży uwagi na gospodarkę odpadami,
b) promocja zachowań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami,
c) poszerzenie szkolnej wiedzy w zakresie zagospodarowywania, przetwarzania
i utylizacji odpadów,
d) kształtowanie obywatelskich postaw społecznych poprzez kreowanie świadomości
ekologicznej,
e) pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii,
a w szczególności gospodarowania odpadami.
Forma dostarczonej pracy
1. Praca plastyczna, przestrzenna, inna z wykorzystaniem odpadów. Wielkość takiej pracy nie

może przekroczyć wymiarów 1mx0,5mx0,5m.
2. Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 prace.
3. Prace muszą być wykonywane indywidualnie i zawierać metryczkę (imię, nazwisko, klasa,
temat pracy).

Miejsce i termin składania prac
1. Prace należy składać w terminie do 23 kwietnia 2018r. u nauczycieli biologii i geografii
( A. Szalaty, W. Opasińska).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 2 dni od daty złożenia pracy.
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace oceniane będą przez czteroosobową komisję.
2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego
regulaminu.
3. Komisja będzie przyznawała punkty za:





ciekawy pomysł wykorzystania odpadów- do 10 pkt,
walory estetyczne, staranność, ogólny wygląd- do 10 pkt,
wkład włożonej pracy przez uczestnika przy wykonaniu dzieła - do 10 pkt,
zgodność tematu z tematem przewodnim- do 5 pkt

Nagrody
1. Trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną uhonorowane atrakcyjnymi
nagrodami rzeczowymi:
2. Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać cztery wyróżnienia ( po dwa w
każdej kategorii wiekowej).
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
Postanowienia końcowe
1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego
Regulaminu.
2. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej Zespołu
Szkół w Bielicach.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.

