Regulamin konkursu ekologicznego
EKO- CHOINKA
1. Organizator:
Świetlica Szkoły Podstawowej Sacre Coeur w Tarnowie.

2. Koordynatorzy:
Dominika Prewendowska,
Agnieszka Zając,
Małgorzata Kądzielawa.

3. Cele konkursu:
- Propagowanie idei czystego środowiska.
- Zagospodarowanie odpadów przydatnych do powtórnego wykorzystania.
- Popularyzowanie postawy proekologicznej.
- Pogłębienie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów oraz znaczenia recyklingu dla ochrony
środowiska.
- Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczych rozwiązań.

4. Adresaci:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Sacre Coeur w Tarnowie.

5. Temat:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie choinki z wykorzystaniem surowców wtórnych
(opakowania papierowe, szklane, metalowe, plastikowe) oraz materiałów naturalnych (drewno,
słoma, szyszki, ziarna itp.). Surowce wtórne muszą stanowić główny budulec pracy. Choinka
powinna być ciekawa i oryginalna. Technika wykonania dowolna.

5. Format:
Praca nie powinna przekraczać 50 cm wysokości.

6. Warunki uczestnictwa:
- Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę na konkurs.
- Praca musi zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia.
- Surowce wtórne muszą stanowić główny budulec złożonej pracy.

7. Zgłoszenie do konkursu:
Prace konkursowe należy złożyć do 28.11.2022 w świetlicy szkolnej.
Prace zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Ocena prac:

Prace konkursowe będą oceniane pod kątem:
- zgodności z tematem,
- kreatywności,
- staranności i estetyki.
Oceny prac dokona komisja, w skład której wejdą koordynatorzy konkursu.
Lista laureatów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń na 1 pietrze budynku szkolnego oraz na
drzwiach świetlicy szkolnej.
Laureaci konkursu oraz pozostali uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnym terminie oraz
miejscu wręczenia nagród po ogłoszeniu wyników konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy udziału w konkursie.

9. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wystawy prac konkursowych do celów
promocyjnych w tym do publikacji na stronie internetowej szkoły.
Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność Szkoły Podstawowej Sacre Coeur w
Tarnowie i zostaną wystawione do sprzedaży na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w dniach 30
listopad – 1 grudzień 2022.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

