
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Czaczu  
oraz Centrum Kultury w Śmiglu  

zapraszają uczniów szkół podstawowych 

do wzięcia udziału w XVII gminnym konkursie przyrodniczo - plastycznym 

„DBAJ O PRZYRODĘ  NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY” 
 

REGULAMIN 
 

I. Kategorie wiekowe 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w następujących kategoriach wiekowych: 

1. Kategoria I – dzieci z klas I –III – prace wyłącznie plastyczne. 
2. Kategoria II – młodzież z klas IV – VI – prace wyłącznie plastyczne. 
Do wszystkich kategorii wiekowych obowiązują wyłącznie prace indywidualne. 

 

II. Tematyka konkursu 

Dla kategorii I i II 

1. Ekologia to jest wszystko, dbaj o najbliższe środowisko. 
2. Urokliwe przyrodniczo miejsce w gminie Śmigiel. 

Przy wyborze tematu drugiego autor zobowiązany jest do podania miejsca, którego praca 

dotyczy.  

III. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

1. Technika - dowolna (malarstwo, rysunek), format pracy – A4.  
2. Do pracy należy dołączyć metryczkę/kartę zgłoszeniową umieszczoną na odwrocie 

pracy, która powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę (zał. 1), zgodę 

rodzica lub opiekuna na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych (zał. 

2). 

3. Prace muszą być wykonane samodzielnie i tylko te podlegają ocenie.  
4. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminie podanym niżej i spełniać warunki 

konkursu. 

IV. Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu 

1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów do poszczególnych kategorii następuje  
w terminie do 11 marca 2022 roku. 

2. Prace konkursowe należy kierować do Szkoły Podstawowej w Czaczu, ul. Parkowa 2, 

64-030 Śmigiel, z dopiskiem Jolanta Krysman w terminie do 22 kwietnia 2022 roku. 
3. Przy ocenie prac konkursowych jury kierować się będzie:  

a) samodzielnością w wykonaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,  
b) ogólną estetyką pracy, 
c) pomysłowością szaty graficznej, 
d) doborem techniki pracy. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Wyróżnione prace zostaną wywieszone w Centrum Kultury w Śmiglu. 
2. Inauguracja wystawy nagrodzonych prac nastąpi w maju 2022 roku w Centrum Kultury 

w Śmiglu o czym zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni. 
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach. 

 

Czacz, dnia 04 marca 2022 r. 

Organizatorzy 


