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XI WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY 

POD HASŁEM: 

„Zrównoważona konsumpcja –  

co młody konsument wiedzieć powinien?” 

„ Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie” 

                                                                Mahatma Gandhi 

HONOROWY PATRONAT PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 

ORGANIZATORZY:      Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 

                                              Wójt Gminy Świlcza 

                                             Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 

CELE KONKURSU: 

•  Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. 

• Popularyzacja zdrowego i ekologicznego stylu życia. 

• Promocja postaw i zachowań przyjaznych środowisku. 

• Propagowanie idei zrównoważonej konsumpcji. 

• Inspirowanie środowisk lokalnych do działalności artystycznej, przedstawiającej       

         problematykę zrównoważonej konsumpcji. 
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UCZESTNICY KONKURSU: 

Przedszkole (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) 

Konkurs plastyczny w formie płaskiej: „Drzewo zdrowia ” 

Kl. I – III SP 

Konkurs plastyczny w formie płaskiej:  „Sklepik pana Zdrówko” 

Kl. IV – VI SP 

Konkurs plastyczny w formie przestrzennej: „Zrób coś z niczego i baw się kolego – zamiast 

śmieci zabawka dla dzieci” 

Kl. I – III gimnazjum   

Konkurs literacko – informatyczny: „Blog ekologicznego nastolatka – odpowiedzialnego 

konsumenta” 

 Szczegółowe regulaminy konkursów dla poszczególnych grup wiekowych 

zamieszczone zostaną w załącznikach oraz na stronie internetowej: 

http://zsrudnawielka.pl. 

MIEJSCE ELIMINACJI:   Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 

FINAŁ KONKURSU:   19 kwietnia 2012 r.,  godz. 10.30 

• Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie: 15 marca 2012r. w Zespole Szkół  

w  Rudnej Wielkiej - e-mailem  lub telefonicznie (nr tel. 17 8553-245) - według 

podanej karty zgłoszenia. 

• Termin dostarczenia prac konkursowych – 30 marca 2012r.  

Prace można dostarczać osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą  na adres:                   

          Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 

Rudna Wielka 60 

36 – 054  Mrowla 

e-mail: rudnaw@wp.pl 
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Laureaci konkursów zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Informacje dodatkowe: 

1. Przy ocenie prac Jury konkursu będzie brało pod uwagę: 

• Oryginalność wykonania, 

• Wartość  artystyczną i estetyczną, 

• Zgodność z tematem i celami konkursu, 

• Ogólne wrażenie artystyczne. 

2.  Prace powinny być opisane wg metryczki:  

• Tytuł, 

• Imię i nazwisko autora pracy, 

• Klasa, 

• Nazwa szkoły, dokładny adres i telefon, 

• Imię i nazwisko opiekuna, 

• E-mail placówki (bardzo ważne!). 

3. Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub niespełniające warunków 

określonych w regulaminie, nie będą podlegały ocenie Jury. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także 

wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat 

 laureatów konkursu. 

5. Decyzja Jury jest niepodważalna. 

6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 
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Regulamin Konkursu Plastycznego dla Przedszkoli 

 „Drzewko zdrowia” 

Cele konkursu : 

• Podniesienie świadomości ekologicznej wśród przedszkolaków, 

• Propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia, 

• Rozbudzanie wrażliwości ekologicznej przy pomocy technik plastycznych, 

• Rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej u dzieci. 

 

Organizator: 

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 

Wójt Gminy Świlcza 

Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Trzcianie 

Uczestnicy: 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat  (dzieci przedszkolne i klasy „0”). 

Wymagania konkursowe: 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

własne drzewko zdrowia. 

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną  (rysunek, farby plakatowe, 

akwarela, kolaż) w formie płaskiej. 

3. Prace należy wykonać w formacie A3 lub A4. 

4. Oceniane będą tylko prace indywidualne. 

5. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 6 prac. 

6. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace brudzące lub uszkodzone nie 

będą oceniane przez Komisję Konkursową. 
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 Regulamin konkursu plastycznego klas I – III SP 

„Sklepik pana Zdrówko” 

Cele konkursu: 

• Poznawanie zasad zdrowego stylu życia, 

• Kształtowanie zachowań proekologicznych związanych z odżywianiem się  
i kupowaniem zdrowej żywności, 

• Poznawanie zasad postępowania odpowiedzialnego konsumenta, 

• Rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej dzieci z wykorzystaniem różnorodnych 
materiałów, 

• Zainteresowanie środowisk szkolnych mniej znanymi technikami plastycznymi, 

• Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej uczestników konkursu. 

Organizator: 

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 

Wójt Gminy Świlcza 

Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 

Uczestnicy: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas I – III. 

Wymagania konkursowe: 

1. Prace przedstawiające sklepik pana Zdrówko należy wykonać w formie płaskiej 

(dopuszczane są elementy trójwymiarowe) w dowolnej technice. Mile widziane są 

eksperymenty artystyczne i mało znane techniki plastyczne. 

2. Format prac: A-4. 

3. Prace powinny być wykonane z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na 

zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.  

4. Z jednej szkoły można nadesłać maksymalnie 6 prac wykonanych indywidualnie. 
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Regulamin konkursu techniczno – literackiego  

klas IV - VI 

„Zrób coś z niczego i baw się kolego  

– zamiast śmieci zabawka dla dzieci” 

Cele konkursu: 

• Pobudzanie wyobraźni i wrażliwości oraz twórczej aktywności uczniów, 

• Wzbogacenie doświadczeń plastycznych dzieci poprzez ukazanie możliwości 
wykorzystania odpadów do tworzenia różnorodnych form użytkowych, np. zabawek, 

• Rozwijanie uzdolnień literackich, 

• Uwrażliwianie na problem zanieczyszczenia środowiska i powtórnego wykorzystania 
odpadów, 

• Nabycie umiejętności zastosowania techniki samodzielnego projektowania  
i wykonania przestrzennego modelu zabawki. 

Organizator:  

• Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 

• Wójt Gminy Świlcza 

• Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 

Uczestnicy: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI  

Wymagania konkursowe: 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zabawki z odpadów – surowców 

wtórnych  typu: opakowania plastikowe i aluminiowe, papier, kartony po napojach, 

elementy metalowe (np. zakrętki od słoika), sznurek, butelki PET, itp. 
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2. Zabawka powinna mieć wymiary:  

� podstawka nie większa niż 20 cm x  20 cm 

� wysokość do 30 cm. 

3. Integralną częścią pracy technicznej jest napisanie hasła reklamującego wykonany 

przedmiot. Hasło należy umocować w widocznym miejscu na pracy. 

4. Elementy zabawki powinny być łączone trwale, np. za pomocą kleju, drutu, taśmy. 

5. Z jednej szkoły można nadesłać maksymalnie 6 prac wykonanych indywidualnie. 
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Regulamin konkursu literacko – informatycznego  

klas I – III gimnazjum  

  „Blog ekologicznego nastolatka –  

odpowiedzialnego konsumenta” 

 

Cele konkursu: 

• Pobudzanie aktywności twórczej uczniów, 

• Pogłębianie świadomości konsumenckiej gimnazjalistów, 

• Nabywanie umiejętności tworzenia bloga internetowego, 

• Kształcenie umiejętności literackich i zdolności informatycznych uczestników 

konkursu. 

 

Organizator: 

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 

Wójt Gminy Świlcza 

Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 

Uczestnicy: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum z klas  I – III 

 Wymagania konkursowe: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie internetowego bloga, zawierającego  

od 5 do 10 wpisów, który może być ilustrowany grafikami lub zdjęciami. Zdjęcia lub 

grafiki nie muszą być autorstwa ucznia, należy podać jednak źródło, z którego one 

pochodzą (jeśli z Internetu, należy zamieścić  link do strony źródłowej).  
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2. Blog powinien zawierać następującą tematykę:  

• Jak racjonalnie kupować i użytkować produkty? 

• Jak wybierać ekologiczne produkty? 

• Co kryją etykiety i znaki na opakowaniach? 

• Jakie są sklepowe pułapki podczas zakupów? 

• Jak promować regionalne produkty? 

• Jak i gdzie składać reklamacje wadliwych towarów? 

3. Prace należy wysłać na adres rudnaw@wp.pl  (link do bloga). W temacie należy podać 

imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły oraz dopisek „Konkurs na bloga”. 
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Karta zgłoszenia szkoły 
do XI Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 

„Zrównoważona konsumpcja –  
co młody konsument wiedzieć powinien?” 

 

Szkoła (adres, telefon, e-mail), osoba zgłaszająca 

 

 

 

 

Kategoria konkursowa – ilość uczestników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


