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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

 

 „Jestem EKO” 
 

Organizator:  

 
 Polski Związek Wędkarski Koło nr 28 w Sulejowie, 97-330 Sulejów, ul. Górna 15. 

 W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prowadzonej przez lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy. 

 
Cele konkursu: 

 
 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych. 

 Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej. 

 Ochrona przyrody, ochrona wód. 

 Kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i całą 

przyrodą. 

 

Kategoria wiekowa: 
 

 Przedszkolak. 

 Uczniowie klas 0-III szkół podstawowych w gminie Sulejów. 

 Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych w gminie Sulejów. 

 Uczniowie Gimnazjów w gminie Sulejów. 

 
Warunki uczestnictwa: 

 
 W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką,             

o formacie maksymalnie A4. (prace płaskie, nie przestrzenne) 

 Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę 

plastyczną. 

 Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

 Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora. 

 

Terminy: 

 
 Prace powinny być złożone do 15 kwietnia 2019 roku włącznie w Urzędzie 

Miejskim przy ul. Koneckiej 42 wejście C pokój 19 wraz z kartą zgłoszenia, którą 

należy przykleić na odwrocie pracy.  

 Prace finałowe zostaną opublikowane na profilu FB Koła do dnia 5 maja 2019r.  

 Głosowanie trwa do 9 czerwca 2019r. 
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Nagrody: 
 

 W każdej kategorii wiekowej: uczniowie klas 0-III szkół podstawowych w gminie 

Sulejów, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych w gminie Sulejów, uczniowie 

Gimnazjów w gminie Sulejów zostanie wyłoniony laureat. 

 W kategorii „przedszkolak” zostanie wyłoniony laureat oraz 5 wyróżnień. 

 Organizator może przyznać nieograniczoną ilość wyróżnień w każdej kategorii 

wiekowej. 

 

 

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród: 

 
 Wstępnej oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

 Tylko prace, które zostaną zakwalifikowane do drugiego - finałowego etapu 

zostaną opublikowane na profilu Facebook PZW Koła 28 w Sulejowie.  

 Ostateczne wyłonienie laureatów nastąpi poprzez: 

o uzyskanie największej ilości tzw. „like” na profilu FB PZW Koła nr 28  

w Sulejowie dla pracy w danej kategorii wiekowej. 

 

 Autorzy najładniejszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

 Z nadesłanych prac zostanie utworzona fotogaleria, która będzie dostępna na 

stronie internetowej: Koła PZW nr 28 w Sulejowie.  

 Nadesłane prace mogą być wykorzystywane i publikowane przez organizatorów. 

 Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na akademiach, spotkaniach 

zorganizowanych przez placówki edukacyjne na zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 

 

Organizator: 

 

Prezes Koła PZW nr 28 w Sulejowie 

 

 

Łukasz Ciupa 


