
 
Regulamin konkursu plastycznego  „Segreguję odpady” 

 
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady  konkursu plastycznego, który jest elementem akcji 

edukacyjnej realizowanej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej Związku Komunalnego Gmin 
Ziemi Lubartowskiej. 

2. Organizatorem konkursu jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej  
z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 68. 

3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu 
działania Związku tj. Gmin i Miast: Lubartów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki. 

4. Cel konkursu: 
- zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci, 
- kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne, 
- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, 
- obserwowanie zmian zachodzących w otaczającym dzieci środowisku naturalnym.  

5. Temat konkursu: praca plastyczna „Segreguję odpady” , dotyczy pokazania przykładów ochrony 
środowiska , proekologicznych zachowań widzianych oczami najmłodszych. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie (dostarczenie) pracy na adres: Związek Komunalny 
Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. 

7.  Czas trwania konkursu: 

− rozpoczęcie konkursu – 22 października 2013 r. 

− termin nadsyłania prac – 12 listopad 2013 r. 

− rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników - listopad 2013 r. 

− wręczenie nagród –listopad 2013 r. 
8. Forma pracy    

- pracę konkursową należy wykonać na kartonie z bloku rysunkowego (format nie większy niż A3) 
dowolną techniką (farby, wyklejanki, kredki, i in.), 

-  jeden uczestnik może przesłać jedną pracę. 
9. Zasady i tryb prowadzenia konkursu: 

a) ze względu na ujednolicenie kryteriów oceny, konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:  
- dzieci szkolne klas I - III; 
- dzieci szkolne klas IV-VI; 

b) praca wykonywana jest indywidualnie pod opieką nauczyciela; 
c) praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: nazwisko i imię ucznia, klasa,  adres szkoły, imię  

i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia z klasą; 
d) ocenie podlega  pomysł, treść i staranność oraz walory artystyczne wykonanej pracy; 
e) komisja przeprowadzi ocenę prac i wybierze z każdej kategorii prace,  którym przyzna równorzędne 

nagrody; 
f) wyniki konkursu oraz lista uczestników  zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku 

Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej www.zwiazekgmin.lubartow.pl ; 
g) komisja może przyznać wyróżnienia. 

10. Nagrodami w konkursie są: książki, albumy przyrodnicze, sprzęt sportowy, itp.. 
11. Wszyscy laureaci zostaną, powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem biura Związku. 
12. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu, który zastrzega sobie 

prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji. 
13. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają regulaminowi na takich samych zasadach. 
14. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują. 
15.Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na warunki przedstawione w powyższym 

regulaminie. 
16. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  
17. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zorganizuje wystawę prac nadesłanych na konkurs, 

po jego zakończeniu. 


