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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego  

pt. „Ekokalendarz” na rok 2021 

 
  

 

I Cele Konkursu: 

✓ upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających 

z rozwoju gospodarki, 

✓ zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem 

i pięknem, 

✓ wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, 

✓ zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, 

✓ wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań. 

 

      II Organizator: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 18 w Rzeszowie. 

       

     III REGULAMIN: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie kl. 4-8 szkół podstawowych miasta 

Rzeszowa. 

2. Uczniowie opracowują „Ekokalendarz” na rok 2021 zgodnie z poniższymi 

wymaganiami:  

• Tematem przewodnim kalendarza powinna być ochrona środowiska (ochrona 

powietrza, gleby i wody) oraz święta ekologiczne. 

3. Kalendarz ścienny: wielokartkowy (strona tytułowa, jedna strona lub jedna kartka 

na jeden miesiąc) o formacie minimum A4 lub jednokartkowy (na jednej stronie 

znajdują się wszystkie miesiące) format minimum A3. 

4. Poszczególne karty kalendarza wielokartkowego powinny być połączone w całość. 

Wskazane wykorzystanie elementów ekologicznych (np. drewno, tkanina, itp.) 

5. Każda strona powinna zawierać:  

• kalendarium, 

• elementy plastyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 

• ewentualny tekst uzupełniający temat. 

6. Technika prac: forma płaska lub przestrzenna. 

7. Uczestnik wykonuje pracę indywidualnie i samodzielnie. 

8. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką według wzoru:  

-imię i nazwisko ucznia, 

-klasa, 

-nazwa, adres i telefon szkoły, 
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-imię i nazwisko opiekuna pracy. 

9. Prace nieposiadające informacji, o których mowa w punkcie 8 nie będą oceniane 

przez Jury. 

 

 

IV PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Termin nadsyłania prac:  

      20 listopada 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres organizatora: 

                    Szkoła Podstawowa Nr 18  

                    ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów 

2. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny oraz wyłoni Laureatów – przyzna 

nagrody i wyróżnienia. 

3. Jury będzie brało pod uwagę: 

a) poprawność formalną (strona tytułowa, odpowiednia ilość kartek (równa ilości 

miesięcy), grafika zgodna z tematyką konkursu, element umożliwiający 

zawieszenie kalendarza), 

b) oryginalność, 

c) pomysłowość w doborze technik plastycznych zastosowanych do przedstawienia 

danego tematu, 

d) wartość edukacyjną, 

e) ogólne wrażenie estetyczne. 

4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie:  

http://sp18.resman.pl/ oraz portalu społecznościowym szkoły 

https://www.facebook.com/SP18Rzeszow/. 

Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie bądź pocztą 

elektroniczną o wynikach konkursu i sposobie odbioru nagród. 

5. Prace konkursowe nie będą zwracane.  

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, 

elektroniczne, optyczne, CD-ROM, pamięci komputera), a także prezentowania zdjęć 

na wystawach, organizowanych w celach popularyzacji konkursu. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego oraz 

nauczyciela (opiekuna pracy) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych - Załącznik nr 1. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25.11.2020r. 

9.   Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany spośród jej członków. 

10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich odwołań. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


