
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PN. „EKOLOGIA W OCZACH DZIECKA III”  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH   

W ZAWIERCIU 

 

Organizator konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu (biuro: ul. Polska 14B, 

Zawiercie, tel.: 32 670 20 14). 

2. Konkurs „Ekologia w oczach dziecka III” jest współfinansowany przez Gminę Zawiercie na 

podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: Działania edukacyjne 

wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych na terenie Gminy Zawiercie 

propagujące zasady utrzymania czystości i porządku, zawartej w dniu 20 marca 2018 r. 

Cel konkursu: 

1. Celem zadania jest zainteresowanie mieszkańców miasta tematyką związaną z ochroną 

środowiska naturalnego, szczególnie utrzymaniem czystości i porządku. Podejmowane 

działania z zakresu edukacji ekologicznej pozwolą na szerzenie wiedzy z zakresu ochrony 

przyrody i wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego. 

Rezultaty konkursu: 

1. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony przyrody i wpływu człowieka na stan 

środowiska naturalnego, 

2. Podniesienie świadomości ekologicznej uczestników konkursu, 

3. Zwiększenie wiedzy uczestników konkursu na temat postaw proekologicznych, 

4. Zwiększenie aktywności twórczej i kreatywności uczestników konkursu. 

Czas trwania konkursu: 

1. Konkurs trwa od 16.04.2018 - 30.05.2018. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2018 r. 

Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z placówek przedszkolnych oraz z klas I-III szkół 

podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zawiercie. 

2. Uczestnicy podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe: dzieci przedszkolne 3-4 lata, dzieci 

przedszkolne 5-6 lat oraz uczniowie szkoły podstawowej z klas I-III. 

3. Organizator w trakcie trwania konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany podziału grup 

według kategorii wiekowych. 

 

 



 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Samodzielnie wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej (rysunek, farba plakatowa, 

tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka, etc.). Praca nie może być konstrukcją przestrzenną, 

np. rzeźbą, instalacją, makietą. 

2. Praca powinna być wykonana w formacie A4 – A2. 

 

3. Praca powinna być przygotowana w jednym z trzech tematów: 

1) Mój czysty świat 

2) Dobre rady na odpady 

3) Segregujesz – świat ratujesz 

 

4. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę. 

5. Praca winna być dostarczona osobiście lub przesłana do biura organizatora:  

Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Polska 14b, 42-400 Zawiercie w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 30.05.2018 r. – decyduje data wpływu. 

 

6. OPIS PRAC I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

 

a) Każda praca na odwrocie powinna zawierać następując dane:  

• imię i nazwisko autora, 

• temat pracy konkursowej, 

• wiek, 

• nazwa placówki przedszkolnej lub szkoły, 

 

b) Każda placówka biorąca udział w konkursie winna wraz z pracami przedłożyć do 

organizatora ankietę ewaluacyjną, co jest warunkiem niezbędnym do udziału konkursie. 

Ankietę winien wypełnić nauczyciel odpowiedzialny w danej placówce za przeprowadzenie 

konkursu, zebranie i dostarczenie prac do organizatora. Prace z placówki, która nie 

dostarczyła ankiety nie będą oceniane. Ankieta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, 

 

c) Szkoły i przedszkola biorące udział w konkursie powinny zadbać o zebranie od każdego 

uczestnika zgody rodzica lub opiekuna na uczestnictwo dziecka w konkursie (wzór w 

załączniku do regulaminu). Zgody winny być przedłożone do organizatora konkursu wraz z 

pracami. Wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie pracy dziecka i jego wizerunku do celów promocyjnych  

(np. zamieszczenia na stronie internetowej organizatora konkursu, dokumentacji 

fotograficznej, publikacji listy laureatów itp.) oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu dla celów jego 

przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 



 

 

Nagrody i tryb wyłaniania zwycięzców: 

1. Prace oceniane będą przez 3-osobową komisję. 

2. Oceniana będzie zgodność z tematem i oryginalność jego przedstawienia. 

3. Wyniki konkursu zostaną przesłane mailowo do placówek zgłaszających prace oraz zostaną 

zamieszczone na stronach internetowych (cil.org.pl, zawiercianin.pl) w czerwcu 2018 r. 

4. Organizator konkursu przewiduje rozdanie nagród głównym laureatom i dodatkowych 

upominków za prace wyróżnione w 3 kategoriach tematycznych, w podziale na kategorie 

wiekowe. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający 

uczestnictwo w konkursie. 

5. O miejscu i trybie wręczenia nagród powiadomione zostaną placówki macierzyste laureatów 

po rozstrzygnięciu konkursu. 

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: cil.org.pl i zawiercianin.pl  

Kontakt z osobą odpowiedzialną: Sylwia Niedzielska, tel.  32 67 020 14. 

  
 



 

 

Załącznik 1. 

ANKIETA EWALUACYJNA  

dla szkoły/przedszkola uczestniczącej/go w konkursie „Ekologia w oczach dziecka III” realizowanego 

przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

Niniejsza ankieta posłuży do pomiaru poziomu osiągnięcia rezultatów projektu, prosimy zatem o jej 

rzetelne wypełnienie.  

Przedszkole/szkoła biorąca udział w konkursie składa do organizatora 1 ankietę, w której odnosi 

się do wpływu konkursu na wszystkich uczestników ze swojej placówki.  

Ankietę należy złożyć do organizatora wraz z pracami plastycznymi. Złożenie ankiety jest 

warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie. 

 

 

1. Czy w związku z wykonywaniem przez dzieci prac na konkurs plastyczny „Ekologia w oczach 

dziecka III” zauważono podniesienie ich poziomu wiedzy z zakresu ochrony przyrody i wpływu 

człowieka na stan środowiska naturalnego? 

tak             nie   

2. Czy w związku z wykonywaniem przez dzieci prac na konkurs plastyczny „Ekologia w oczach 

dziecka III” zauważono zwiększenie ich świadomości ekologicznej?  

tak             nie   

3. Czy w związku z wykonywaniem przez dzieci prac na konkurs plastyczny „Ekologia w oczach 

dziecka III” zauważono u nich zwiększenie wiedzy na temat preferowanych postaw ekologicznych? 

tak             nie   

4. Czy w związku z wykonywaniem przez dzieci prac na konkurs plastyczny „Ekologia w oczach 

dziecka III” zauważono u nich zwiększenie aktywności twórczej i kreatywności? 

tak             nie   

 

Nazwa szkoły/przedszkola: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane osoby kontaktowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu (obowiązkowo): 

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………, nr tel.: ……………………………………………….. 

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 



 

 

Załącznik 2. 

 

 

Wzór opisu pracy konkursowej „Ekologia w oczach dziecka III” 
 
 
 

Imię i nazwisko autora pracy  

Temat pracy konkursowej (zaznaczyć) 

1. Mój czysty świat  

2. Dobre rady na odpady  

3. Segregujesz – świat ratujesz  

Wiek  

Nazwa placówki przedszkolnej lub 
szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 3. 

 

 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

o wyrażeniu zgody 

na udział dziecka w konkursie plastycznym 

„Ekologia w oczach dziecka III” 

organizowanym przez Centrum Inicjatyw Lokalnych 

 

 

Ja, ………….…………………………….……………………………………………….. będący/a  rodzicem/prawnym  

opiekunem (imię i nazwisko dziecka) .......................................................................................... 

 

oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „Ekologia  

w oczach dziecka III”, akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na udział dziecka  

w tym konkursie. 

 

 

Data: ……………………………….. 

 

 

Podpis: ……………………………. 

 

 

 

 

 

 


