REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

p.n. „ KWIATEK DLA MATKI ZIEMI”
w ramach
„Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2019 rok”
1. Organizator konkursu: Wójt Gminy Smyków.













2. Cel konkursu:;
upowszechnianie wśród dzieci zachowań przyjaznych środowisku,
podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami,
zwrócenie uwagi dzieci na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających
w gospodarstwie domowym,
nadanie nowego wymiaru pojęciu powtórnego wykorzystania odpadów,
zrozumienia konieczności ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci,
rozwój wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych,
zrozumienia zależności człowieka od środowiska;
3. Uczestnicy:
uczestnikami konkursu są punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych w gminie
Smyków, oddziały przedszkolne tzw.„0” szkół podstawowych z terenu gminy Smyków
oraz oddziały edukacji przedszkolnej Przedszkola w Smykowie.
do konkursu można zgłaszać tylko prace zbiorowe - całej grupy przedszkolnej.

4. Przedmiot:
Przedmiotem konkursu są przestrzenne prace plastyczne z wykorzystaniem surowców
wtórnych.. Każda grupa przedszkolna może zgłosić jedną pracę. Do wykonania pracy
konkursowej można używać jedynie materiałów wtórnych i ekologicznych wcześniej
starannie przygotowanych tzn. pozbawionych zanieczyszczeń.
Technika wykonania prac: dowolna. Wymiary pracy nie mogą przekroczyć 1,5 m wysokości,
1 m głębokości i 1 m szerokości. Praca powinna zawierać krótkie życzenia ( minimum dwa
zadania) dla Matki Ziemi., które będą trwale złączone z pracą.
Do pracy należy dołączyć opis zawierający: dane uczestnika (nazwa szkoły/przedszkola,
nazwy grupy i wiek dzieci, opiekuna grupy, temat pracy).
Do każdej pracy należy dołączyć ankietę zgłoszeniową oraz oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych dziecka stanowiące załącznik Nr 1 do regulaminu.






5. Ocena:
zgodność pracy z regulaminem i tematem konkursu;
oryginalność pracy;
pomysłowość wykorzystania surowców wtórnych do wykonania pracy;
estetyka wykonania pracy.

Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora.

6. Nagrody
1. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla grup przedszkolnych oraz oddziałów grup
„O” za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie oraz jednego wyróżnienia dla
uczestnika konkursu.
2. Zakup nagród zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
3. Wręczenie nagród w terminie do 30 września 2019r.

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 39 181 wew. 46

