
  
 

 
 

             

            

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO 

 

 

„DRZEWO- największy przyjaciel człowieka” 

 

I.   Cele konkursu: 

 upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z 

rozwoju gospodarczego, 

 zachęcanie do wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką, 

 rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, 

 rozwój wyobraźni twórczej, 

 rozwijanie zdolności manualnych. 

 

II. Konkurs obejmuje 2 kategorie: 

 Klasy I-III ( prace przestrzenne – plastyczno-techniczne) 

 Klasy IV-VII ( prace przestrzenne – plastyczno-techniczne) 

 

III. Założenia konkursu: 

 uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy przestrzennej na temat 

„DRZEWO- największy przyjaciel człowieka”, 

 konkurs jest skierowany do dzieci z powiatu słupskiego i sławieńskiego  

w zachodniopomorskim, 

 w ramach konkursu należy złożyć pracę konkursową z kompletnie wypełnioną kartą 

zgłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu, 

 karta musi zawierać pełne dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, dokładny 

adres szkoły, imię i nazwisko wychowawcy, telefon kontaktowy oraz e-mail, 

 zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę, 

 udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, 

 każda klasa przygotowuje jedną pracę, 

 format prac przestrzennych (maksymalnie wysokość 300 cm szerokość 200 cm 

głębokość 150 cm ), 



  
 

 
 

 technika wykonania pracy (materiały ekologiczne- papier, sznurek, drewno, 

naturalne lniane materiały itp.) , 

                           

 prace należy  dostarczyć osobiście  do 13 kwietnia 2018 r., na adres organizatora, 

 o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do  17 kwietnia 2018 r., 

 oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 

w siedzibie organizatora konkursu. 

 

IV.  Ocena prac: 

 jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach  (prace plastyczno-techniczne w 

formie przestrzennej), 

 przy ocenie prac jury w największym stopniu odniesie się do  wykorzystania 

materiałów ekologicznych oraz kreatywności autora, 

 prace będą oceniać osoby zaproszone przez organizatora konkursu 

 Członkowie Zarządu Fundacji Kaszubskie Słoneczniki, 

 Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE  Ustce, 

 Zaproszeni goście z Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  oraz 

Parku Krajobrazowego Doliny Słupi. 

 

V. Nagrody: 

 nagrody dla laureatów za zajęcie 1,2,3 miejsca (ewentualne wyróżnienia dla klasy), 

 dyplomy uczestnictwa dla klasy , 

 w każdej kategorii wybrany zostanie jeden zwycięzca ( jedna klasa ) 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

 organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz ich promocji w 

celach propagowania idei konkursu, 

 organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, 

 prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi, 

 prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

 

VII. Organizator 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  ADVENTURE w Ustce, ul. Darłowska 3b ,76-270 Ustka 

tel. 799 314 366 , e-mail: promocja@adventure.edu.pl , koordynatorka konkursu: Katarzyna Świętochowska 



  
 

 
 

 

 

Załącznik- 
Karta zgłoszenia  

do konkursu 

„DRZEWO- największy przyjaciel 

człowieka” 

 

KARTA ZGŁOESZENIA 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Adres 

 

 

klasa 

 

 

Imię i nazwisko wychowawcy 

 

 

Numer kontaktowy 

 

 

Adres e-mail szkoły 

 

 

Tytuł pracy: 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych do publikacji na stronie http://adventure.edu.pl/  

a także wszelkich materiałach tworzonych w ramach funkcjonowania Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej ADVENTURE w Ustce 

 

………………………………………………………. 

Data i podpis wychowawcy 

 

 

 

 



  
 

 
 

 


