
REGULAMIN KONKURSU NA EKO-CHOINKĘ 

TEMATEM KONKURSU JEST CHOINKA BOŻONARODZENIOWA.  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele  

w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi 

• plastyki: Małgorzata Nycz,  

• techniki: Iwona Kowalicka,  

• informatyki: Krzysztof Dzierbicki, 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 SP 184, 

3. Konkurs trwa od 3 października do 2 grudnia 2022r., 

4. Przedmiotem konkursu jest  

WYKONANIE EKOLOGICZNEJ CHOINKI WYŁĄCZNIE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH  

(opakowania papierowe, szklane, plastikowe itp).  

5. Surowce te muszą stanowić główny budulec pracy.  

6. Praca powinna być ciekawa i oryginalna.  

7. Pomysł i technika jest dowolna 

II. CELE KONKURSU 

1. Zaktywizowanie do działań promujących wykorzystanie surowców wtórnych 

i kształtowanie postawy proekologicznej, 

2. Wykorzystanie materiałów odpadowych w pracach plastyczno - technicznych, 

3. Rozwój twórczej refleksji artystycznej, 

4. Popularyzacja postaw proekologicznych wśród młodzieży, 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie jedną pracę – EKO-CHOINKĘ, 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU: 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 3.12.2020r, do godz. 1200 do nauczycieli: 

• plastyki: Małgorzaty Nycz,  

• techniki: Iwony Kowalickiej  

• informatyki: Krzysztofa Dzierbickiego, 

2. Prace konkursowe muszą być podpisane, 

• dane osobowe autora eko-choinki: imię, nazwisko, klasa, 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

4. Prace konkursowe złożone po termin nie będą rozpatrywane. 



V. OCENA PRAC: 

1. Prace konkursowe będą oceniane pod kątem: 

• zgodności z tematyką, 

• kreatywności, 

• staranności i estetyki, 

• oryginalności i pomysłowości. 

2. Prace nie spełniające wymogów regulaminu, nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez  

Dyrektora SP 184 w Łodzi, 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia: 

• za pierwsze miejsce; 

• za drugie miejsce; 

• za trzecie miejsce; 

• osoby wyróżnione otrzymają zestawy upominkowe. 

6. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

7. Wystawa prac oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca 2022 r., po uprzednim 

zawiadomieniu o dokładnym terminie osób nagrodzonych bądź wyróżnionych. 

8. Prace zgłoszone do konkursu po wystawie konkursowej zostaną zwrócone 

uczestnikom, 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin konkursu opublikowany będzie na: 

stronach internetowych: 

• SP 184  

• edukator.dzierbicki.pl  

oraz zamieszczony na tablicy informacyjnej szkoły 

2. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać  

u nauczycieli organizatorów konkursu: 

• plastyki: Małgorzaty Nycz,  

• techniki: Iwony Kowalickiej  

• informatyki: Krzysztofa Dzierbickiego, 


