
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KIEŁPINO – MOJA EKO-WIEŚ” 

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIEŁPINIE 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu plastycznego: Kiełpino – moja eko-wieś” jest Rada Rodziców  

przy SP w Kiełpinie. 

2. Koordynatorem konkursu jest Sekretarz RR – Dominika Biekisz-Olejnik. 

II. Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest : 

 promowanie nawyków ekologicznego stylu życia; 

 poprawa estetyki i stanu środowiska wsi; 

 racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w gospodarstwie domowym  

i najbliższym otoczeniu; 

 ukazanie korzyści płynących ze środowiska naturalnego; 

 przybliżenie zagadnień związanych z zastosowaniem infrastruktury chroniącej 

środowisko i odnawialnych źródeł energii w miejscu zamieszkania; 

 zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z rozwojem cywilizacji. 

3. Konkurs trwa od 24.05.2019 do 19.06.2019. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, dopuszczalna jest 

pomoc rodziców w projekcie. 

2. Projekty konkursowe należy zgłaszać do konkursu indywidualnie. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  

na potrzeby konkursu oraz prezentację jego pracy na stronie FB Rady Rodziców  

oraz podczas zakończenia roku szkolnego. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Konkurs ma na celu ukazać przyrodę, jako źródło niewyczerpanych dóbr i 

propagować ekologiczny styl życia. Uczniowie w swoich pracach mogą 

zaprezentować: 

 korzystanie z alternatywnych źródeł energii – elektrownie wiatrowe, słoneczne,  

 segregację śmieci,  

 uprawy ekologiczne,  

 gospodarstwa agroturystyczne,  

 przydomowe ogródki,  

 oczyszczalnie ścieków,  

 kompostownie odpadów 

 itp. 

 



2. Prace w formacie A3 lub A4, wykonane techniką dowolną należy składać podając: 

a) imię i nazwisko, 

b) klasę. 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać u Wychowawców, którzy następnie przekażą je do Sekretariatu SP  

lub mailowo na adres prrkielpino@gmail.com do 10.06.2019 

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,  

nie będą podlegały ocenie. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

VI. Wybór zwycięskich prac konkursowych 

1. Rada Rodziców zamieści prace spełniające wymagania na swojej stronie na portalu 

społecznościowym Facebook. 

2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez fanów strony RR na Facebook’u poprzez polubienie 

największą ilością głosów w terminie od 11.06.2019 do 16.06.2019 r., natomiast Prezydium 

przyzna jedną nagrodę specjalną ze wszystkich prac konkursowych. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego wyłonionych zostanie 4 zwycięzców konkursu. 

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci bonów upominkowych w kwocie  

100 zł w sieci sklepów EMPIK za I miejsce w oddziałach klasowych 

 0-III SP, 

 IV-VI SP, 

 VII, VIII SP oraz III gimnazjalne, 

a także za wyróżnienie przyznane przez Prezydium. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników: 18.06.2019 r. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie RR na Facebooku. 

5. Nagrody zostaną wręczone i zaprezentowana Uroczystości zakończenia Roku Szkolnego 

19.06.2019 r. 

VIII.  Rodzice lub opiekunowie ucznia, biorącego udział w konkursie wyrażają zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych prze Prezydium Rady Rodziców, publikację pracy oraz 

imienia i nazwiska w przypadku zwycięskiej pracy. 

mailto:prrkielpino@gmail.com

