
 

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny ,,Zabawki z recyklingu” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu plastycznego „Zabawki z recyklingu” jest V Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Lema w Koszalinie, ul. Jedności 9 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, pobudzanie 
aktywności twórczej i kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

III. Adresaci konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli i uczniów klas I- V szkół 
podstawowych z terenu miasta Koszalina i jego okolic. Uczestnikiem jest każdy 
podopieczny/uczeń zgłoszony przez nauczyciela za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

I- przedszkola 

II- szkoły podstawowe- klasy I- V 

Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę zespołowo. 

IV. Tematyka pracy i jej wykonanie 

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej – dowolnej zabawki, figurki  
z odpadów recyklingowych- tworzyw sztucznych, plastikowych butelek, zakrętek, papieru, 
metali, tkanin, odpadów zielonych. 

V. Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych 

1. Prace należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2022 do godziny 11.00 do V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie, ul. Jedności 9 (sala nr 17 lub 20). 
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2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie i dołączenie do pracy 
wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna ucznia karty zgłoszenia wraz 
 z oświadczeniem stanowiącą integralną część Regulaminu.  

3. Prace konkursowe mogą być bezpłatnie wykorzystane przez organizatorów w celach 
związanych z promocją konkursów ekologicznych i do zorganizowania wystawy prac 
konkursowych. 

4. Oceny i wyboru najlepszych prac, w tym przyznania nagród, dokona Komisja Konkursowa.  

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

7. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia 
nagród telefonicznie lub mailem. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej organizatora konkursu 
 oraz w mediach społecznościowych V LO im. Stanisława Lema w Koszalinie. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu  
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu. 

2. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków. 

  

  

                                                             

  

  

  

  

  

  

  

   

  

          

  

  

  

  



   

  

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia 

na konkurs plastyczny 

„Zabawka z recyklingu” 

                  

  

1. Imię, nazwisko uczestnika/członków zespołu i nazwa placówki oświatowej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                      

                          Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 

  

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz wizerunku 
mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie plastycznym ,,Zabawka z recyklingu”  
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie 
oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem 
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania.  

  

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                            Podpis rodzica/ opiekuna                                            

                                                                       …...............................................                                 
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    Zapraszamy  i czekamy na Wasze prace:) 

  

  

  

Konkurs plastyczny z fajnymi nagrodami adresowany  

do wychowanków przedszkoli i uczniów klas I- V szkół 
podstawowych z Koszalina i okolic miasta 
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