REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PROJEKT PLASTYCZNY O
TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „ EKO- GADŻET”

I. Organizator:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Liceum Ogólnokształcącego im. St.
Wyspiańskiego w Rymanowie pod patronatem Dyrektora ZSP w Rymanowie.
II. Cele konkursu:
- rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,
- promowanie postaw proekologicznych,
- kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i przyroda,
- kształtowanie kreatywności.

III. Warunki uczestnictwa
 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie projektu „Eko- gadżetu”.
 Projekt musi być wykonany samodzielnie, musi być pracą autorską, która wcześniej
nie była nagradzana.
 Projekt musi być prosty, uniwersalny, najlepiej taki, aby można go było wykorzystać
na wiele sposobów.
 Udział w konkursie ma charakter wewnątrzszkolny i jest skierowany dla uczniów klas
IV-VII, II-III gimnazjum, I-II Liceum Ogólnokształcącego.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 Jury będzie oceniać prace w każdej kategorii wiekowej.
 Jeden autor może wykonać jeden projekt.
 Format projektu do 15 cm.
 Technika wykonania pracy dowolna.
 Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 Pracę należy podpisać czytelnie podając: imię, nazwisko i klasę.
IV. Kontakt
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Joanna Sobieraj- nr tel.
604695989 i Agnieszka Zięba- nr tel. 668411471

V. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 roku, do 0rganizatorów ( pracownia
306, 201, lub pokój nauczycielski).

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej.
Spośród nich wybrane i nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Jury dopuszcza możliwość
przyznania dodatkowych nagród.
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły.
IX. Publikacja prac
Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można
obejrzeć w auli im M. Góry w LO Rymanów. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na
własność Organizatora.
X. Uwagi dodatkowe:
•
•
•

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie
uroczystego rozdania nagród.
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

