
Nasza Planeta za 500 lat
Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie zaprasza wszystkich

uczniów szkoły podstawowej z klas 7-8 do udziału w ekologicznym konkursie plastycznym

pt. “Nasza Planeta za 500 lat”. Zadaniem jest stworzenie plakatu przedstawiającego wygląd

naszej planety za 500 lat. Technika wykonania prac jest dowolna, można wykorzystać farby,

kredki, bibułę itp. Format prac to A4 lub A3.

Termin zgłaszania ilustracji mija 30 marca 2022.

Regulamin konkursu ekologiczno-plastycznego

Nasza Planeta za 500 lat

Cele konkursu

● Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów.

● Kształtowanie u uczniów myślenia naukowego i krytycznego podejścia do

informacji.

● Doskonalenie umiejętności przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem

umiejętności prowadzenia obserwacji, Rozwijanie kreatywnego myślenia

● Wspieranie uzdolnień uczniów i ich promowanie

Tytuł konkursu: „Nasza planeta za 500 lat”

Forma pracy: płaska w formacie A4, A3

Technika: dowolna

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikiem konkursu pt. „Nasza planeta za 500 lat” może być każdy uczeń

szkoły podstawowej z klas 7-8

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja

3. Konkurs organizowany jest w ramach propagowania wśród młodzieży zachowań

proekologicznych.

4. Przyjmowanie prac na konkurs rozpoczyna się 28.02.2022 a zakończy się

30.03.2022 r.



5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z danymi: imię i nazwisko,

klasę i wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod którego

kierunkiem została wykonana praca.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas 7-8

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie ilustracji przedstawiającej wygląd naszej

planety za 500 lat.

3. Technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne), format A4 lub A3

4. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.

5. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były

wcześniej publikowane i nagradzane.

6. Prace można:

- przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul.

Kazimierza Pułaskiego 70, 42-300 Myszków

- dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w

Myszkowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 70, 42-300 Myszków

7. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową,

która znajduje się poniżej (załącznik 1)

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

1. Oceny prac dokona jury.

2. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za miejsce I, II, III

3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność,

zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.

4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych, za pracę wyróżnione

w konkursie

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 31.03.2022 r.

6. O wygranej laureaci zostaną również powiadomieni poprzez adres email szkoły

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na umieszczenie

zdjęć pracy, danych osobowych uczestnika i opiekuna , wyników konkursu w prasie,

Internecie, itp.



2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

3. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

Organizatorzy Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. w Myszkowie

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Roksana Bzowska, Magdalena Duda-Hom, Magdalena Kaleta

telefon szkoły: 34 313 81 81

Załącznik 1

Konkurs ekologiczno-plastyczny- „Nasza planeta za 500 lat”

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................,

uczęszczającego do ……………………………………………………………………………

(pełna nazwa szkoły, klasa)

w konkursie Plastycznym „ Nasza planeta za 500 lat” na zasadach określonych

w regulaminie.

Podpis rodzica / opiekuna ,data

..............................................


