
Szkoła Podstawowa w Podbieli serdecznie zaprasza do 

wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym 

organizowanym pod hasłem: 

 

„Zwariowane instrumenty” 

 

 Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. 

Konkurs „Zwariowane instrumenty” jest elementem publicznej kampanii 

edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie i działanie na rzecz 

ekologii jest ważne i tym bardziej skuteczne, o ile uświadamiane już we 

wczesnym dzieciństwie. Prawie wszystko, co kupujemy w sklepach jest 

opakowane. Każde zużyte opakowanie staje się odpadem. Im więcej kupujemy i 

konsumujemy, tym więcej wyrzucamy pustych opakowań. Szacuje się, że w 

naszych śmieciach jest prawie połowa opakowań po różnych produktach, przede 

wszystkim spożywczych.  Dlatego tak istotne jest ponowne ich wykorzystanie. W 

organizowanym przez nas konkursie uczestnicy będą mieli za zadanie właśnie 

wykorzystać w swojej pracy materiały recyklingowe np.: papier, tekturę, 

tworzywa sztuczne itp. Poprzez artystyczne wyzwanie, wspólną zabawę, chcemy 

zachęcić dzieci do działań twórczych na rzecz środowiska.  

 

 

 

 

 

 



Regulamin międzyszkolnego konkursu plastyczno-technicznego 

pt.: ”Zwariowane instrumenty” 

 

Informacje ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Podbieli.  

2. Współorganizatorami konkursu są: Urząd Gminy Celestynów, Nadleśnictwo 

Celestynów oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie.  

3.  Konkurs rozpoczyna się 17.05.2021 r. i trwać będzie do 31.05.2021 r. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac 

konkursowych.  

5. Temat prac konkursowych brzmi: „Zwariowane instrumenty”. 

6. W konkursie mogą brać udział dzieci od 6 do 10 lat (uczniowie klas 0 -III szkół z 

terenu gminy Celestynów). 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności dzieci, 

- poznawanie nowych technik twórczych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu ich 

zastosowania, 

- odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych, technicznych i 

konstrukcyjnych, 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej i samodzielności, 

- promowanie postawy proekologicznej. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczno-techniczną, przestrzenną wykonaną, techniką 

dowolną. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej z tworzyw 

wykorzystywanych w recyklingu (rolki po papierze, butelki plastikowe, pojemniki po 

jogurcie, sznurek, makulatura, folia itp.). Maksymalne wymiary pracy 80cm x 80cm. 



 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko 

pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. 

4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy oraz 

numer grupy, nazwa szkoły.  

7. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA UCZESTNIKA (załącznik nr 1 do 

regulaminu). 

8. Prace należy dostarczyć pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: 

Szkoła Podstawowa w Podbieli, Podbiel 87, 05-430 Celestynów, najpóźniej dn. 

31.05.2021 r do godz.13. 

9. Koordynatorzy konkursu: Justyna Rybka. 

10. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: justyna.grzegolec@gmail.com 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 

laureatów konkursu (nagrodę główną dla zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej: dla 

grupy 0, 1, 2 i 3). 

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

muzyczne, różnorodność materiału użytego do wykonania pracy, 

3. Wyniki   konkursu, zdjęcia prac uczestników konkursu zostaną  opublikowane na profilu 

Facebook Szkoły Podstawowej w Podbieli: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-

Podstawowa-w-Podbieli-110285567137271 oraz na stronach pozostałych 

Współorganizatorów.  

4. Laureaci zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez organizatora 

konkursu do dn. 15.06.2021 r. Jeżeli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na 

zorganizowanie spotkania ze zwycięzcami konkursu. nagrody zostaną przekazane w innej 

formie, o której uczestnicy konkursu zostaną wcześniej poinformowani. 

5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

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

udostępnione podmiotom trzecim, niezwiązanym z konkursem.  

 

 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Podbieli-110285567137271
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Podbieli-110285567137271


 

 

Dodatkowe uwagi: 

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy wraz z imieniem 

i nazwiskiem jej autora/ autorki na stronie internetowej i Facebooku Szkoły Podstawowej 

w Podbieli oraz na stronach pozostałych Współorganizatorów.  

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Dostarczone instrumenty nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 KARTA UCZESTNIKA MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO 

 “ZWARIOWANE INSTRUMENTY” 

 /Prosimy wypełnić czytelnie - drukowanymi literami, bez skrótów!!!/ 

 

Imię i nazwisko autora pracy …................................................................................................... 

Tytuł pracy …............................................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły/przedszkola ............................................................................................... 

Nazwa grupy…………………...................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela ………………………………………............................ 

Kontakt /tel. i email/...................................................................................................................... 

Zgłaszam udział dziecka .......................................................... (imię i nazwisko) w 

Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno - technicznym pt. „Zwariowane instrumenty” i 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka w celach wynikających 

z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 996, z późn. zm.). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także danych osobowych 

mojego dziecka zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatorów i Współorganizatorów Konkursu nadesłanych prac w 

dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatorów i Współorganizatorów.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych Szkoły 

Podstawowej w Podbieli. 

 

 

….................................................................. 

(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

  



Podpisaną kartę zgłoszenia należy złożyć wraz z pracą konkursową w siedzibie Szkoły 

Podstawowej w Podbieli (bądź pocztą). 


