Regulamin konkursu plastycznego
„Drugie życie produktów”
skierowanego do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski
I. Organizator konkursu:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Urząd Miast – Wydział Środowiska
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 26 72 158
e-mail: macias.edyta@um.ostrowiec.pl
Osoba do kontaktu: Edyta Macias
II. Przedmiot konkursu:
1. Wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na temat „Drugie życie
produktów” dowolną techniką np. malarstwo, grafika, rysunek, collage lub
inne techniki umożliwiające prezentację na papierze. Konkurs nie obejmuje
prac przestrzennych. Prace powinny być wykonane w formacie 30cm x 42cm
(A3) lub 42cm x 60cm (A2). Prace o innych wymiarach oraz prace
zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych.
3. Zasięg konkursu obejmuje szkoły podstawowe z terenu gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „EKO OSTROWIEC”
Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobieganiu
powstawania odpadów i właściwego postępowania z odpadami,
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
III. Cel konkursu:
1. Wykreowanie pozytywnych wzorów kulturowych w zakresie właściwego
postępowania z odpadami.
2. Podwyższenie stanu świadomości ekologicznej wśród młodych mieszkańców
gminy.
3. Wzrost i upowszechnianie wiedzy nt. zapobiegania powstawaniu odpadów,
recyklingu odpadów.
4. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym
otoczeniu.
5. Zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę
i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego.
6. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ochrony środowiska
w zakresie segregacji odpadów.
7. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
8. Umożliwienie dzieciom zaprezentowanie swojego talentu.
IV. Prezentacja i ocena prac:
I ETAP – WEWNĘTRZNY (na poziomie szkoły podstawowej)
 Uczniowie klas I – III przygotowują indywidualne prace plastyczne na temat
„Drugie życie produktów”.
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Szkoła wyłania trzy najlepsze prace (I, II, III miejsce) i przekazuje je do
Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim (Biuro
Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko nr 14) do dnia 15.10.2015 r.
Jedna placówka oświatowa może przekazać nie więcej niż trzy prace
wyłonione w wewnętrznym konkursie.
Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane (imię i nazwisko autora
oraz wiek, telefon kontaktowy do szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko
opiekuna).

II ETAP – ZEWNĘTRZNY (na poziomie Urzędu Miasta)
 Oceny prac dokonana Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta
Miasta.
 Komisja konkursowa wyłoni spośród nadesłanych prac trzech laureatów
konkursu – I, II i III miejsce.
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.10.2015 r.
 Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe dofinansowane ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej:
I miejsce – tablet (7 cali)
II miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny
III miejsce – MP4
 Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na przełomie
października i listopada 2015 r.
 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu i terminie
wręczenia nagród.
V. Kryteria oceny prac:
 oryginalność pracy – max. 5 pkt.;
 ciekawość zastosowanej techniki – max. 5 pkt.;
 odzwierciedlenie tematu konkursu – max. 5 pkt.
VI. Informacje dodatkowe
 Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub
zaginięcia prac.
 Organizatorowi przysługują uprawnienia wykorzystywania nadesłanych prac
w celach reprodukcji w wydawnictwach lub na stronach internetowych,
publikacji (z zaznaczeniem nazwiska i wieku autora).
 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem przez
uczestników warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
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