III GMINNY KONKURS
„EKOLOGICZNA CHOINKA”
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z gminy Sianów do udziału
w konkursie na najpiękniejszą choinkę z materiałów ekologicznych lub
surowców wtórnych.
Organizatorem konkursu „ Ekologiczna Choinka” jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie.
Regulamin konkursu:
1.Cele:
 Kształtowanie świadomości ekologicznej,
 rozwijanie zdolności twórczych i kształtowanie wyobraźni dzieci,
 uświadomienie potencjału wynikającego z ponownego wykorzystania materiałów recyklingowych,
 kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
2. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas I – VII oraz wychowankowie oddziałów
przedszkolnych .
Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach:
I KATEGORIA WIEKOWA - klasy O – IV
II KATEGORIA WIEKOWA – klasy V – VIII.
3. Zadanie konkursowe.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować choinkę z materiałów ekologicznych ( szyszki, zboża,
pióra, gałązki, liście, makaron itp.) lub z tworzyw wykorzystywanych w recyklingu ( opakowania po
produktach spożywczych, papier, tektura, butelki PET, plastikowe korki, itp.).
Technika wykonania i rozmiar pracy są dowolne. Dopuszcza się pomoc opiekuna w wykonaniu pracy.
Choinka powinna być wykonana w sposób umożliwiający wystawienie jej przez okres minimum 2 tygodni,
bez pogorszenia jej walorów estetycznych.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Każde dzieło musi mieć dołączoną informację o autorze: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły,
miejscowość. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie ul: Dworcowa 26a w
terminie do 14 grudnia 2018 r. Prace będą wystawione w holu szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 grudnia 2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone na szkolnej stronie
internetowej i drogą mailową.
4. Kryteria oceny:

– oryginalność doboru materiałów,
– nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowej,
– staranność i estetyka wykonania pracy,
– pomysłowość, nowatorstwo,
– nakład włożonej pracy.
Komisja konkursowa wybiera po trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii wiekowych oraz po trzy
wyróżnienia.
5. Uwagi:
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć prac konkursowych do celów promocyjnych.
Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich nazwisk w prasie i internecie.
W razie pytań prosimy o kontakt (tel. 94 31 85 218, sp2@sianow.pl).
Autorka i koordynatorka konkursu: Małgorzata Siwiela

