
Regulamin konkursu plastycznego na plakat lub logo  

promujące obchody Dnia Niebieskiej Planety 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu Laskowicach 

Osoby odpowiedzialne za organizację:   Anna Niedworok i Beata Jaruga 

Cele konkursu 

• rozbudzanie zainteresowań ekologią i kreatywności uczestników konkursu, 

• poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu, 

• kreowanie aktywnych postaw proekologicznych u dzieci, 

• pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej poprzez twórczą interpretację tematu, 

• prezentacja twórczości dzieci i młodzieży na szerszym forum.  

Zasady uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VIII, Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Bolesława Prusa w Jelczu – Laskowicach. 

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie klasowe, wykonujące odrębne tematy: 

• Klasy I-III:  Wykonanie „Eko Plakatu” - plakat w formacie A2, promujący obchody  

w naszej szkole Dnia Niebieskiej Planety, forma płaska wykonana techniką dowolną 

(malarstwo, rysunek, grafika, collage itp.). 

Przykładowa tematyka plakatu: problem segregowania śmieci, problem i skutki 

zaśmiecania oceanów plastikiem, czyste lasy (nie wyrzucaj śmieci do lasu), skutki 

palenia śmieci, skutki efektu cieplarnianego itp. 

• Klasy IV-VIII: Wykonanie „Logo Dnia Niebieskiej Planety”  - plakat w formacie A2, 

przedstawiający logo obchodów Dnia Niebieskiej Planety, forma płaska wykonana 

techniką dowolną )malarstwo, rysunek, grafika, collage itp.). 

3. Termin składania prac upływa 02.10.2020 r. (piątek), prace należy składać  

u wychowawców. 

4. Termin ogłoszenia wyników konkursu 05.10.2020 r. (poniedziałek). 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

• prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie, 

• do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty, nienaruszające praw 

osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane,  

• prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora, 

• każda praca powinna być podpisana z tyłu (czytelnie i drukowanymi literami), 

 imię i nazwisko autora pracy, wiek i klasa, 

• uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

• każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

6. Nagrody i ekspozycja prac: 

• Nagrody przyznane zostaną w kategorii klas I-III (Eko Plakat) i IV-VIII (Logo). Za zajęcie 

miejsc od 1 do 3 przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy, 

• Prace nagrodzone oraz wybrane pozostałe prace zostaną wystawione w naszej szkole. 

Serdecznie zapraszamy 


