
 

Regulamin konkursu 

„Energicznie działamy- energię oszczędzamy” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt.: „Energicznie działamy- energię oszczędzamy” 

jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie oraz Lafarge Kopalnia Bazaltu  

w Sulikowie. 

II. Cele i temat konkursu. 

Konkurs ma na celu: 

- promować i zachęcać swoim przekazem do oszczędzania energii w domu i w szkole, 

- przedstawienie korzyści energii z OZE, 

- zachęcanie do dbania o środowisko naturalne, 

- przekazanie treści ekologicznych ukazujących prawidłowe postawy wobec środowiska 

przyrodniczego ze szczególnych uwzględnieniem ochrony powietrza, wtórnego 

wykorzystania odpadów. 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Sulikowie. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną samodzielnie wykonaną pracę 

w swojej kategorii. W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie zostały zgłoszone 

do innego konkursu oraz nie naruszają praw autorskich osób trzecich. 

IV. Warunki konkursu 

1.Konkurs rozstrzygnięty zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 

- grupa I: klasy I-III- temat pracy konkursowej- Zielona Energia 

- grupa II: klasy IV-VI- temat pracy konkursowej  Energicznie działamy- energię oszczędzamy 

- grupa III: klasy VII-VIII temat pracy konkursowej Energicznie działamy- energię oszczędzamy 

2.Zgłoszenie uczestnictwa następuje w chwili złożenia pracy konkursowej do 9 grudnia 2022 

roku do Pani Karoliny Rachańskiej (pokój nauczycielski gimnazjum) Pani Grażyny Rachańskiej 

(pokój nauczycielski SP) 

V. Zasady konkursu 

1.Uczestnicy konkursu we własnym zakresie pokrywają koszty zakupu materiałów 

potrzebnych do wykonania pracy konkursowej a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

jej uszkodzenie. 

2. Charakterystyka kategorii konkursowych: praca powinna być związana z tematem konkursu. 

3. Prace plastyczne: powinny być wykonane w formacie A3, technika wykonania:  

Grupa I- klasy I-III: technika dowolna, przestrzenna,  

Grupa II- klasy IV- VI: technika dowolna, płaska 

Grupa III klasy VII- VIII: technika dowolna, przestrzenna 



 

Wszelkie elementy składowe kompozycji powinny być przytwierdzone na stałe, aby 

uniemożliwić ich przesuwanie w trakcie przygotowania ekspozycji 

4.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie  

i samodzielnie. 

5.Każda praca konkursowa winna być opatrzona metryczką (imię, nazwisko uczestnika 

konkursu, kategoria wiekowa). 

6. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie w holu 

Szkoły Podstawowej w Sulikowie 

7. Członkowie komisji zostaną powołani przez Organizatora Konkursu. 

8.Kryteria oceny zgłoszonych prac konkursowych 

-pomysłowość techniki plastycznej, 

-walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, forma, układ,  

-nawiązanie do tematu konkursu, 

-oryginalność pracy, 

-wkład pracy. 

9. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II, III miejsca w każdej grupie wiekowej. 

Nagrody zostaną ufundowane przez Lafarge Kopalnia Bazaltu w Sulikowie. 

10. Dostarczenie przez uczestnika zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza akceptację 

regulaminu i warunków konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników na potrzeby konkursu. 

Osoby odpowiedzialne za konkurs Karolina Rachańska, Grażyna Rachańska. 

VI. Postanowienia końcowe 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na apelu bożonarodzeniowym 

(grudzień 2022) w SP Sulików. 

 

                              SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


