Zielony
zakątek
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
EKOLOGICZNO-PLASTYCZNY

DLA KLAS III - VII
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN KONKURSU:
Cele konkursu:
- poszukiwanie proekologicznych rozwiązań w przestrzeni miejskiej
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- kształtowanie zmysłu estetycznego

- uświadomienie potrzeby ochrony środowiska lokalnego
Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas III-VII na
terenie Gdyni.
Zadania konkursu:
- konkurs polega na wykonaniu makiety wodnego kącika dla dzikich zwierząt

- do makiety należy dołączyć krótki opis zastosowanych elementów wystroju
kącika z uwzględnieniem ich roli dla życia dzikich zwierząt
Zasady sporządzania prac:
- uczniowie mogą pracować samodzielnie bądź w parach

- uczestnik/uczestnicy może/mogą zgłosić do konkursu jedną pracę

- wymiary makiety nie mogą przekraczać w podstawie 50 cm x 50 cm i
wysokości 30 cm

- praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia/uczniów

- na makiecie (w dowolnym miejscu) prosimy zamieścić następujące dane: imię,
nazwisko ucznia/uczniów, klasę do której uczęszcza/uczęszczają oraz nazwę i
telefon szkoły; imię oraz nazwisko nauczyciela, który nadzorował konkurs

- makieta musi zawierać krótki opis (sporządzony na kartce A4, maksymalnie
jedna strona, opatrzonej imieniem i nazwiskiem) tj. spis zastosowanych
elementów, które będą miały wpływ na życie dzikich zwierzęt
- do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgody na
przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku na poczet konkursu
(formularz dostępny w załączniku). Brak wypełnionego formularza skutkuje
nieuwzględnieniem pracy w konkursie.

Kryteria oceny:
- wartość merytoryczna
- kompozycja oraz dokładność
- wyobraźnia twórcza autora
- komisja dokona oceny makiet i spośród nich wybierze prace w dwóch
kategoriach – klasy 3-4 oraz klasy 5-7, którym przyzna I, II i III miejsce oraz
wyróżnienia
- laureaci oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe, których sponsorami są
Urząd Miasta Gdyni, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz
Nadleśnictwo Gdańsk

Zasady sporządzania i przyjmowania prac:
- termin przekazania prac: 20 IV 2020r.
- miejsce przekazania prac: Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chabrowa 43, 81-079
Gdynia, tel. 58 623-85-67, e-mail: sp16.gdynia@wp.pl
- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 28 IV 2020r.
- wyniki zostaną przekazane drogą elektroniczną do szkół biorących udział
w konkursie
- dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone w czasie uroczystej gali, o której
uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora drogą elektroniczną

Postanowienia końcowe:
- dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez
uczestnika regulaminu konkursu
- decyzje Komisji oceniającej są ostateczne i nie przysługują w związku z nimi
żadne odwołania
- wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora

Organizator konkursu:
mgr Katarzyna Roeske

Pytania prosimy kierować pod numer: 58 623-85-67

