„Jeśli myślisz rok naprzód –sadź ryż,
Jeśli myślisz 10 lat naprzód –sadź drzewo,
Jeśli myślisz 100 lat naprzód –ucz ludzi.”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO

„ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO – ZWIĘKSZAJĄCY SIĘ ŚLAD WĘGLOWY”.
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach
ul. 1 Maja 101 a, 44-341 Gołkowice, woj. Śląskie.
Cele konkursu:
 zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży Gminy Godów w zakresie
poprawy jakości ochrony powietrza, wody i gleby,
 kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży – zmiana
codziennych nawyków na bardziej ekologiczne, odpowiedzialne i pozwalające zachować
przyrodę w jak najlepszym stanie dla nas samych i przyszłych pokoleń,
 upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie działalności ekologicznej,
 umożliwienie zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych.
Adresaci konkursu:
 Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych oraz klas III
gimnazjum z terenu gminy Godów.
 Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
1) uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
2) uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
3) uczniowie szkół podstawowych klas VII - VIII oraz III gimnazjum
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Udział w konkursie polega na zilustrowaniu stworzonej przez uczestnika rymowanki (min.
4-wersowej) propagującej ideę konkursu (zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
naszej szkoły, zakładka „Klimatyczna klasa”; http://spgolkowice.godow.pl/klimatycznaklasa.html.
2. Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace
zbiorowe.
3. Szkoła biorąca udział w konkursie może nadesłać max. 6 prac w każdej kategorii.
4. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną – techniki płaskie.

5. Na odwrocie pracy należy zapisać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy,
klasa i nazwa szkoły.
6. Wymagany format pracy konkursowej to A3.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza
zgłoszenia oraz zgody rodziców stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.
8. Termin nadsyłania prac: do 29 marca 2019 r.
9. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji prac
oraz nazwisk ich autorów.
10.Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora konkursu .
Kryteria oceniania prac:
•
•
•
•

kreatywność oraz oryginalność pracy plastycznej,
poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji,
walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne
przejrzysty i uporządkowany układ pracy

Przebieg konkursu:
1. Prace konkursowe wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodami
rodziców/opiekunów na udział w konkursie dostarczane są na adres Organizatora konkursu
w terminie do dnia 29 marca 2019 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu kwietnia, wyniki przesłane
zostaną na adresy mailowe szkół, zaś dyplomy wraz nagrodami dostarczone do szkół
zwycięskich uczestników.
Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Wyłonione zostaną po trzy najlepsze prace z każdej kategorii oraz zostaną przyznane
wyróżnienia.
3. Nagrodami w konkursie będą dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Szczegółowych informacji w zakresie konkursu udzielają panie:
Krystyna Kelner
Elżbieta Krzysztofczyk – Kosek
Alicja Thomas

