
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

 „Śląskie bez smogu – zadbajmy razem o czyste powietrze” 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Edukacja i zwiększenie zainteresowania tematyką zanieczyszczenia powietrza oraz 

podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia. 

2. Popularyzacja działań ograniczających powstawanie smogu i jego oddziaływanie, 

 a także aktywizacja środowiska szkolnego i domowego w tym zakresie. 

3. Motywowanie dzieci i uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań 

i uzdolnień. 

4. Pobudzenie aktywności twórczej oraz wyobraźni plastycznej dzieci i uczniów. 

5. Kształtowanie umiejętności wykorzystania zdolności manualnych i technik 

plastycznych jako środka przekazu. 

 

§ 3 

Uczestnicy i forma konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli 

z terenu powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz 

z miasta Bielska-Białej.  

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
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3. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej 

w formie płaskiej np. rysunek, plakat. Rozmiar pracy – maksymalnie A3. 

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

konkursie. 

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

autorskich innych twórców.  

 

§ 4 

Organizacja konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: przedszkolnego/szkolnego i finału regionalnego. 

2. Przeprowadzenie etapu przedszkolnego/szkolnego oraz nadzór nad wyłonieniem 

maksymalnie 3 prac, w każdej z proponowanych kategorii wiekowych, powierza się 

nauczycielom macierzystych szkół i przedszkoli. Wyłanianie prac na tym etapie 

konkursu przebiega według kryteriów własnych przedszkola, szkoły, zgodnie z celami 

i wymaganiami konkursowymi. 

3. Zgłoszenia prac konkursowych do finału regionalnego konkursu dokonuje                        

macierzyste przedszkole lub szkoła zgodnie z wypełnioną Kartą zgłoszenia 

stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie jest jednoznaczne 

z akceptacją treści regulaminu. 

 

§ 5 

Termin i sposób dostarczania prac 

 

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

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, 

ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała. 

2. Termin dostarczenia prac do siedziby Ośrodka – 23 marca 2018 r.    



 

3 

 

3. Praca winna być opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz mieć dołączone 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – Załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

§ 6 

Ocena prac  

 

1. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów konkursu 

w każdej z kategorii wiekowych: 

 4 – 6 lat 

 7 – 9 lat 

 10 – 13 lat 

2. Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych, biorąc pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu,  

b) trafność ujęcia tematu, 

c) walory artystyczne,  

d) kreatywność i oryginalne ujęcie tematu. 

3. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.  

 

§ 7 

Nagrody 

 

W konkursie przewidziane jest przyznanie: 

 nagrody za najlepszą pracę w kategorii 4 – 6 lat, 

 nagrody za najlepszą pracę w kategorii 7 – 9 lat, 

 nagrody za najlepszą pracę w kategorii 10 – 13 lat, 

 wyróżnień. 
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Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego rozdziału nagród, a w szczególności do 

połączenia kategorii. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Informacje o wynikach konkursu oraz miejscu i termin wręczenia nagród zostaną 

przesłane do przedszkoli i szkół oraz ogłoszone na stronach internetowych 

Organizatorów do 20 kwietnia 2018 r. 

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

konkursu. 

 

 

 


