
 

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego  

dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych 

 

„Smog nas zje – dbajmy o czyste powietrze” 

  

 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

 

 

Konkurs organizowany jest przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka 

„Elementarz” w ramach realizacji zadania publicznego „Smog nas zje – edukacyjna bajka 

muzyczna dla dzieci” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Śląskiego. 

 

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

1. Przekazywanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z tzw. 

niskiej emisji oraz o jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

2. Kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, propagowanie działań 

ograniczających powstawanie smogu; wzrost poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na 

problemy ekologiczne. 

 

3. Uwrażliwienie i zachęcenie placówek do przekazywania dzieciom wiedzy na tematy 

dotyczące ochrony środowiska. 

 

4. Motywowanie dzieci do aktywności twórczej oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.  

 

§ 3 

Uczestnicy i forma konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych (kl.1-3) z terenu 

województwa śląskiego. 

2. Do udziału w konkursie szkoły i przedszkola mogą zgłosić 1 pracę plastyczną. 
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3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. Konkurs polega na wspólnym (dzieci + opiekun) wykonaniu pracy plastycznej w formie 

płaskiej w dowolnej technice np.: malarstwo (malowanie dowolnymi farbami, innymi 

materiałami), rysunek (rysowanie kredkami, mazakami, pastelami, ołówkiem i gumką, 

świecą itp.), wydzieranka, wycinanka, itp. Techniki mogą być ze sobą łączone – 

interpretacja tematu konkursowego zależy od wyobraźni plastycznej autorów. Format 

pracy: A- 3.( 29,7 x 42 cm, duży blok). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  

5. Do konkursu można zgłosić wyłącznie pracę, która nie brała udziału w żadnym innym 

konkursie. 

6. Praca nie może w żaden sposób naruszać prawa, w tym w szczególności praw autorskich 

innych twórców.  

 

§ 4 

Organizacja konkursu 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy 

2. Zgłoszenia prac konkursowych dokonuje placówka poprzez formularz zgłoszeniowy 

znajdujący się na stronie http://muzyczna.elementarz.edu.pl/bajkamuzyczna 

 

3. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.  

 

§ 5 

Termin i sposób dostarczania prac 

 

1. Pracę konkursową należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Organizatora na adres:  

 

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”, ul. Studencka 18, 40 – 743 

Katowice 

 

2. Decyduje data wpływu pracy do Organizatora – 26 listopada 2018 r. 

 

3. Pracę należy z tyłu opisać: tytuł pracy, dane placówki (nazwa, adres), telefon kontaktowy, 

adres e-mail. 
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§ 6 

Ocena prac 

 

1. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu w 

dwóch kategorii wiekowych:  

 przedszkole 

 szkoła podstawowa kl. 1-3  

2. Komisja konkursowa oceni prace konkursowe, biorąc pod uwagę:  

 zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu,  

 trafność ujęcia tematu,  

 walory artystyczne,  

 kreatywne i oryginalne ujęcie tematu.  

3. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.  

 

§ 7 

Nagrody 

 

W konkursie przewidziane jest przyznanie:  

 

 500 nagród dla pierwszych 500 prac (zgodnych z tematyką konkursu), które do 23 

listopada 2018 r. wpłyną do Organizatora. 

 18 nagród dla najlepszej szkoły/przedszkola. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Informacje o wynikach konkursu oraz termin wręczenia nagród zostaną przesłane do 

przedszkoli i szkół oraz ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do 30 listopada 2018 

r.  

2. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatorów konkursu.  

 

3. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Kamila Smozik, tel. 32 252 79 38 lub 

konkurs@elementarz.edu.pl  


