
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI KLAS I -III 

„CHROŃMY NATURĘ – DBAJMY O ŚWIAT” 

  

§1 CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie umiejętności  plastycznych oraz kreatywności dzieci. 

2. Kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego. 

3. Podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia.  

4. Propagowanie właściwych postaw ekologicznych. 

5. Promocja w środowisku lokalnym. 

 

§2 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej  nr3 im. T. Kościuszki w Świdniku oraz doradcy 

metodyczni  Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

2. Konkurs rozpoczyna się 10.02.2022  i trwać będzie do 31.03.2022 r. 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas  I- III szkół podstawowych z województwa lubelskiego. 

4. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na e-mail: dlorenc@lscdn.pl  

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A3 lub A4, dowolną techniką płaską. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez ucznia pod kierunkiem 

nauczyciela lub rodzica. 

3. Organizatorzy nie odsyłają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu 

oraz placówek.  

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora, wiek 

autora, nazwa szkoły i adres oraz imię  i nazwisko opiekuna 

6. Prace należy nadesłać do 31.03. 2022 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki 

ul. Kopernika 9A 

21- 040 Świdnik 

Z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 

 

§4 WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu  wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły . 

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie podziękowania.  

5. Prace nie spełniające   wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie . 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom 

trzecim. 
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