
                                                                              
Kwota dofinansowania 14.000 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

      PROJEKT REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich”  

(grupa wiekowa szkoły podstawowe, klasy 0-IV)  
 

w ramach  

„Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2020 rok” 
1. Organizator konkursu: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. 

2. Cel konkursu: 

 promocja zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania 

zjawiska smogu, 

 pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, 

a w szczególności ochrony powietrza, 

 zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem spalania odpadów, 

 promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) 

3. Uczestnicy: 

– uczestnikami konkursu są uczniowie SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy 0-IV)  

z terenu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Gór Świętokrzyskich , 

– do konkursu można zgłaszać tylko pracę indywidualne 

– w konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu 

4. Przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice z 

przewodnim hasłem „Cztery pory roku z OZE” (klasy 0-IV).  

Tematyką jest przeciwdziałanie powstawania zjawiska smogu i sposobów walki z nim oraz 

promowania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Praca może być wykonana w 

dowolnej technice plastycznej i nawiązywać do wskazanej tematyki.  

Każda praca ma zostać wykonana z zachowaniem jak największej staranności. 

Indywidualne prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy.  

Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. Do każdej pracy należy dołączyć ankietę 

zgłoszeniową.  

5. Ocena: 

– zgodność z tematem konkursu  

– ocenie podlegać będzie pomysłowość oraz estetyka wykonania pracy 

– oceniania będzie pomysłowość 

– oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora; 

– 3 najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi; 

 

6. Terminy: 

– prace należy dostarczyć do siedziby współorganizatora, Urząd Miasta i Gminy w 

Bodzentynie do dnia 21.09.2020 r.  

– konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury konkursowe powołane przez organizatora; 

– o terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni 

oddzielnym komunikatem 

– organizator zaprasza do oglądania wystawy konkursowej.………………………………… 

UWAGA!  

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn 



                                                                                                                              

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich Kwota dofinansowania 15.000 

Ankieta zgłoszeniowa 

 

NA PRACĘ PLASTYCZNĄ 

Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich”  

(grupa wiekowa szkoły podstawowe, klasy 0- IV) 
 

w ramach  

„Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2020 rok” 

 

Zgłaszam udział w Konkursie  

 

 

 

Dane osobowe uczestnika konkursu:  

 

Imię i nazwisko............................................................................................................................. 

 

Adres............................................................................................................................................. 

 

Klasa.............................................................................................................................................. 

 

Opiekun: 

 

Imię i nazwisko............................................................................................................................. 

 

Telefon.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Wypełnioną ankietę wraz z pracą należy zgłosić do 21.09.2020 r. do 

……………………………………………………… (imię i nazwisko koordynatora).  

 

 


