REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
p.n. „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy”
w ramach
„Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2019 rok”
1. Organizator konkursu: Wójt Gminy Smyków.













2. Cel konkursu:
Podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i problematyki
związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza,
Poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza,
Przybliżenie problemu smogu, jego przyczyn i konsekwencji,
Uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych,
Zwrócenie uwagi na problem smogu w odniesieniu do jakości życia na Ziemi,.
Dostrzeżenia zagrożeń wynikających z dynamiki zmian klimatycznych.
3. Uczestnicy:
uczestnikami konkursu są uczniowie klas I - IV Szkół Podstawowych z terenu Gminy
Smyków.
do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne;
jeden uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową..

4. Przedmiot konkursu:
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formacie A3, wykonanej
dowolna techniką (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.). Prace
konkursowe musza dotyczyć tematyki zanieczyszczenia i ochrony powietrza, propagowania
wiedzy i sposobów dbania o czyste powietrze a także zagrożeń dla atmosfery wynikających
z działalności człowieka..
Pracę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami wpisując: imię nazwisko autora
pracy, numer klasy oraz nazwę szkoły do której uczęszcza.
Do każdej pracy należy dołączyć ankietę zgłoszeniową.






5. Ocena:
zgodność pracy z regulaminem oraz tematem konkursu
ujęcie tematu ( pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy),;
stopień trudności wykonania pracy;
inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.
6. Nagrody
1. Prace zostaną ocenione i nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi;
2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów trzech pierwszych miejsc oraz
jednego wyróżnienia,

3. Zakup nagród zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 września 2019 r.
7. Terminy:
- termin ogłoszenia konkursu – 18 kwietnia 2019r.
- prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Smykowie, w terminie do 3 czerwca 2019
r., pok. nr 13;
- w dniu 11 czerwca 2019 r. konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury konkursowe;

UWAGA!
Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Smykowie, pod
numerem telefonu (041) 37 39 181wew. 46

