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REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI    

 

I. Organizatorzy 

1. Fundacja Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie, mieszczącą się pod adresem al. Daszyoskiego 22/46, 
31-534 Kraków, z oddziałem zamiejscowym w Łętowni k/Jordanowa, zarejestrowaną pod 
numerem KRS 0000251803, REGON: 120209543, NIP: 9452053376, reprezentowana przez Joannę 
Mieszkowicz – Prezesa Zarządu,  

2. Gmina Jordanów z siedziba przy Rynek 2, 34-240 Jordanów, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Jordanów – mgr inż. Stanisława Pudo  
 

II. Cele konkursu 

1. Popularyzowanie wśród uczniów, ich rodziców oraz ogółu społeczeostwa potrzeby ograniczania 
emisji zanieczyszczeo do powietrza w gminie Jordanów. 

2. Uwrażliwianie na potrzeby środowiska naturalnego i człowieka jako jego części. 
3. Aktywizowanie dzieci do działao proekologicznych służących podniesieniu jakości życia. 
4. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i ekologicznych uczniów. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych klas V z terenu gminy Jordanów. 
2. Tematyka prac plastycznych dotyczyd ma ograniczania emisji zanieczyszczeo do powietrza 

w gminie Jordanów.  
3. Autor pracy ma za zadanie stworzyd pracę, która ma się stad kampanią społeczną dla innych 

uczniów, rodziców.  
4. Prace przekazane na konkurs muszą byd pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko z 

ewentualną pomocą rodzica lub opiekuna. 
5. Technika prac dowolna do wyboru przez uczestnika konkursu.  
6. Format prac plastycznych może byd płaski (kartka) lub przestrzenny, ale nie wyższy niż 80 cm 

(format A1). 
7. Każdy uczestnik może przekazad na konkurs  tylko jedną pracę plastyczną. 
8. Prace wykonane zespołowo nie będą oceniane. 
9. Każda praca powinna zawierad następujące informacje: 

a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła;  
b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);  

10. Najlepsze 3 prace z każdej szkoły zostaną zakwalifikowane do etapy międzyszkolnego. 
 

IV. Kryteria oceny prac 

1. na etapie szkolnym zostaną ocenione pod kątem: 

a) merytorycznym (w tym wieloaspektowośd założeo pracy) 

b) kreatywności i innowacyjności przekazu (estetyka, różnorodnośd form, technik plastycznych, 
wykorzystanie materiałów) 

c) samodzielności w wykonaniu pracy. 
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V. Miejsce i termin dostarczenia prac: 

1. na poziomie szkolnym – do tygodnia czasu od dnia zakooczenia drugich zajęd prowadzonych przez 
Fundację do sekretariat właściwej dla ucznia szkoły 

2. na poziomie międzyszkolnym – do 17 grudnia do siedziby GOKSiP w Osielcu 

                          

VI. Wyniki konkursu 

1. na poziomie szkolnym – w czasie spotkania podsumowującego projekt w każdej szkole w terminie 
między 7-15 grudnia. 

2. na poziomie międzyszkolnym – 18 grudnia w czasie gali finałowej w siedzibie GOKSiP w Osielcu oraz na 
stronie internetowej Fundacji i Gminy nie później niż 23 grudnia. 

                          

VII. Nagrody: 

1. na poziomie szkolnym – dyplomy i drobne nagrody dla miejsc I-III. 

2. na poziomie międzyszkolnym – atrakcyjne nagrody rzeczowe dla miejsc I-III. 

 

VIII. Jury: 

1. na poziomie szkolnym - w skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz zaproszeni goście, 
minimum 3 osoby.  

2. na etapie międzyszkolnym – głosują wszyscy obecni na Gali Finałowej w GOKSiP w Osielcu. 

 

IX. Kontakt:  

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Joanną Mieszkowicz, 
tel. 693 589 391 lub mailowy: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl 

 

X. Informacje koocowe 

1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione 
osobom trzecim. 

2. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie swojego wizerunku oraz pracy 
na stronie internetowej Organizatora. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
4. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian warunków konkursu, o 
których będą informowad na stronie internetowej aerisfuturo.pl 


