
      
 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 
 

„Czyste powietrze jak jesienne drzewo”  
 

 

 

 

1.  ORGANIZATOR KONKURSU:  

       Wójt Gminy Kosakowo 

 

2. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) mieszkających na 

terenie Gminy Kosakowo 

 

3. CELE KONKURSU: 

▪ szerzenie wśród dzieci wiedzy o tematyce czystego powietrza dla zdrowia człowieka;  

▪ kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie dbania o środowisko oraz swoją strefę 

wolną od dymu;  

▪ zachęcanie dzieci do aktywnego  i pożytecznego spędzenia czasu na rzecz ochrony 

przyrody; 

▪ promowanie działań zmierzających do ochrony środowiska. 

▪ rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych światem przyrody 

▪ stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych 

▪ rozwój wrażliwości artystycznej  

▪ kształcenie umiejętności obserwacji i ukazywania przyrody w najbliższym otoczeniu 

człowieka 

 

4. PRZEDMIOT KONKURSU:  

Konkurs jest realizowany w ramach  programu „Czyste powietrze”. Należy wykonać pracę 

dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem między innymi darów jesieni np. liście, 

jarzębina, kasztany, żołędzie itp. W formacie A4 lub A3. Dzieci powinny wykorzystywać 

wyłącznie materiały podniesione z ziemi, znalezione np. w lesie, na łące czy w ogrodzie. 

Do każdej pracy należy załączyć: „Zgodę przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego 

uczestnika konkursu na udział w konkursie” – druk w załączeniu. 

 

5. CZAS TRWANIA KONKURSU 

 Prace konkursowe i zgody rodzica/opiekuna wraz z numerem telefonu należy dostarczyć do 

Urzędu Gminy Kosakowo  Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 3 na parterze w godzinach 

pracy urzędu do dnia 31 października 2022 roku. Prace powinny posiadać metryczkę na 

odwrocie pracy: imię i nazwisko autora, wiek i numer telefonu. 

 

6. ZAKRES TEMATYCZNY: 

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia: 

▪ zapobieganie narażenia dzieci na szkodliwe działanie dymu,  



▪ wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem ryzykownych  

i szkodliwych dla zdrowia zachowań , 

▪ styl życia i podejmowanie wyborów zdrowotnych, 

▪ postawa odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz innych osób. 

▪ Prace powinny być związane z kolorami jesieni i czystym powietrzem 

▪ Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne 

tematu zgodnie z umiejętnościami dziecka  

 

7. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU.  

Gminny Konkurs Plastyczny „Czyste powietrze jak jesienne drzewo” odbędzie się w etapie 

przedszkolnym dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

▪ Uczestnik zgłasza tylko jedną pracę plastyczną 

▪ Praca musi być własnego autorstwa. 

▪ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie klauzuli zgody przez 

rodzica/opiekuna dziecka stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgodę należy 

przekazać Organizatorowi wraz z pracą konkursową.  

▪ Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych i wizerunku dziecka przez 

Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku 

z wręczeniem nagrody. 

 

8. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Liczba członków 

komisji nie może być mniejsza niż trzy osoby. W komisji nie może zasiadać osoba 

spokrewniona z uczestnikiem konkursu. 

 

9. ZASADY OCENY 

Komisja konkursowa wybierze laureatów, zwracając uwagę na: 

▪ treści prozdrowotne  

▪ pomysłowość i kreatywność 

▪ oryginalność 

▪ walory artystyczne jak : kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania 

▪ praca zgodna z tematem konkursu 

 

10. ZASADY NAGRADZANIA 

W konkursie zostaną przyznane nagrody główne za zajęcie  I, II i III miejsca. 

 

11. LICZBA I RODZAJ NAGRÓD 

   Dla uczestników konkursu: 

I   – miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa                                                                                       

II  – miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa 

III – miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa 

 

12. POZOSTAŁE USTALENIA 

Zwycięzcy, o wynikach konkursu i sposobie przekazania nagród, zostaną powiadomieni 

drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu.  

 



13. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

▪ Załącznik nr 1 „Zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie” 

▪ Załącznik nr 2 „Klauzula informacyjna RODO” 

▪ Załącznik nr 3 „Zgoda na wykorzystanie wizerunku” 

 

 

http://wsse.szczecin.pl/docs/ozipz/Załącznik%20nr%202.doc

