
Regulamin konkurs plastycznego  "Eko komiks  - Ekologia w domu i najbliższym 

otoczeniu”  

Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Urząd Miejski w 

Mosinie 

Cele konkursu: 

 - upowszechnienie wśród dzieci zachowań proekologicznych  oraz umiejętności korzystania 

z zasobów przyrody 

 - rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i zagrożenia ekologiczne wynikające z 

postępującej degradacji środowiska i niewłaściwych zachowań człowieka 

 - rozbudzenie inwencji twórczej dzieci  

- promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich twórczości 

szerszemu kręgowi odbiorców 

Zasady: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy 

Mosina (osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub 

prawnych opiekunów). 

2. Konkurs  polega  na  stworzeniu  pracy  (w  formie  komiksu) ilustrującej zachowania 

proekologiczne  w życiu codziennym w domu i najbliższym otoczeniu. Prace powinny 

przedstawiać proekologiczne czynności podejmowane przez domowników np. segregacja 

śmieci, kompostowanie odpadów, oszczędzanie wody, energii elektrycznej, 

zagospodarowanie deszczówki itp. 

3. Praca powinna być wykonana w formacie A3, dowolną techniką przy użyciu: ołówka, kredek, 

farb lub mazaków. 

4. Każda szkoła  może zgłosić maksymalnie 5 prac do konkursu. 

5. Praca musi zostać wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 

6. Opis na odwrocie pracy konkursowej powinien zawierać: imię i nazwisko oraz nazwę szkoły 

z której jest Uczestnik. 

7. Prace na konkurs można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Mosinie, ul Sowiniecka 75 (z dopiskiem Konkurs plastyczny  "Eko komiks – Ekologia w 

domu i najbliższym otoczeniu"). 

Terminarz: 

 1. Termin nadsyłania prac: 14. 09. 2018r. do godz. 11.00 (decyduje termin wpływu prac do 

organizatora)  

 2. Obrady komisji konkursowej odbędą się na terenie szkoły organizującej konkurs  

3. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce w czasie trwania 

Festynu Ekologicznego, który odbędzie się 22 września 2018 roku. Zwycięzcy zostaną 

poinformowani telefonicznie o miejscu i czasie wręczenia nagrody. 

Nagrody: 

 1. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac (miejsca I-III). 

  

 

 



 


