
REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

EKOLOGICZNO- PRZYRODNICZEGO 

„Świat w naszych rękach” 

Klasy I-III- „Las domem zwierząt” 

Klasy IV-VIII- „Drewno, super surowiec” 
 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Nadleśnictwo Bolewice oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu 

Koordynatorzy konkursu: Julianna Ciosmak, Anna Tomaszyk, Marta Janowska 

CELE KONKURSU 

➢ Kształtowanie postaw przyrodniczych, 

➢ Podnoszenie świadomości ekologicznej,  

➢ Promocja działań związanych z ochroną przyrody, 

➢ Kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za stan środowiska,  

➢ Uaktywnienie do myślenia o przyszłości środowiska naturalnego, 

➢ Podnoszenie wiedzy dotyczącej przyrody i ochrony środowiska,  

➢ Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i uzdolnień,  

➢ Rozwijanie wyobraźni, 

➢ Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, 

➢ Uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie umiejętności jej obserwacji i interpretacji poprzez plastykę, 

➢ Poszerzenie wiedzy na temat pozyskiwania surowców naturalnych, 

 

TEMATYKA KONKURSU 

1. Główne hasło konkursu brzmi:  

Dla uczniów klas I-III- „Świat w naszych rękach- Las domem zwierząt” 

Dla uczniów klas IV-VIII- „Świat w naszych rękach- Drewno, super surowiec” 

2. Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, na podany wyżej temat. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną 

pracę w formacie: A3 (prace o innym rozmiarze nie będą podlegać ocenie), pracę należy wykonać dowolnymi 

technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wklejanie, wydzieranie itp.). Podczas wykonywania pracy nie 

należy korzystać z gotowych elementów. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy 

wobec środowiska przyrodniczego. Celem konkursu jest wykonanie plakatu zgodnie z podanym tematem. Poprzez 

konkurs chcemy, aby dzieci i młodzieży z większym zaangażowaniem poznały zagadnienia związane z ochroną 

przyrody, ale także aby zwrócić uwagę uczniów jak ważna przyroda jest w naszym życiu. Praca ma być pomysłem 

uczniów na ukazanie lasu jako ekosystemu, w którym żyje wiele zwierząt w klasach I-III. Uczniowie mogą wykonać 

jedno zwierzę żyjące w lesie lub wiele zwierząt. Pomysł na wykonanie pracy to wyobraźnia uczniów. Uczniowie z 

starszych klas mają ukazać sposoby wykorzystania drewna, pozyskiwania go bądź innych propozycji ukazania drewna 

jako super surowca. Liczymy na pomysłowe i samodzielne pracę. 

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci klas I-VIII Szkoły Podstawowej.  

Na poziomie klas I-III zostaną wyłonione miejsca I, II, III oraz dwa wyróżnienia.  

Na poziomie klas IV-VIII również zostaną wyłonione miejsca I, II, III oraz dwa wyróżnienia. 



Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie 

(prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). Każda placówka może przesłać mksymalnie 6 prac, w przypadku 

wysłania większej liczby prac wszystkie prace będą zdyskwalifikowane. 

Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie przyklejone na odwrocie pracy. 

 

TERMINY 

1.Prace konkursowe z naklejonym na jej odwrocie formularzu zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem należy dostarczyć 

osobiście do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ul. Wierzbowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl, bądź drogą 

pocztową na ten sam adres z dopiskiem na kopercie KONKURS PLASTYCZNY- ŚWIAT W NASZYCH RĘKACH. 

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego. 

2. Konkurs rozpoczyna się 10 października. Ostateczny termin dostarczenia prac – 19 stycznia 2023r. 

3. Prace niepodpisane i zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10 lutego 2023 na stronie internetowej szkoły sp1-nt.pl oraz na Facebooku 

szkoły. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. 

5. Przesłanie nagród planowane jest na dzień 20 lutego 2023r.  

NAGRODY 

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatorów, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu. 

2. Na każdym poziomie klas I-III i IV- VIII zostaną wyłonione trzy miejsca i dwa wyróżnienia, dla uczniów którzy 

zdaniem komisji wykonali najlepsze pracę. Organizator planuje również wyróżnić pracę szczególnie ciekawe, które 

nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.  

3.Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

4. Wszystkim uczestnikom, którzy nie zajęli miejsca na podium, bądź wyróżnienia zostaną przesłane pamiątkowe 

dyplomy na adres mailowy szkoły (nie będą wysyłane dyplomy na adresy prywatne). 

5. W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału 

nagród. 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu, który także zastrzega sobie prawo do ich 

publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie. 

2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 695768873-p. Julianna oraz 

667549242- p. Ania  bądź za pośrednictwem maila: jciosmak@wp.pl  

4. Aktualne informacje dotyczące konkursu będą dostępne również na stronie internetowej szkoły www.sp1-nt.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 

 

Organizatorzy Konkursu 

Nadleśnictwo Bolewice  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu 

 

 

 

 

http://www.sp1-nt.pl/


 Karta zgłoszenia w konkursie: „Świat w naszych rękach”               
Proszę wypisać drukowanymi literami 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w Regulaminie konkursu na wykonanie pracy plastycznej 

w konkursie „Świat w naszych rękach”. 

2. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej w konkursie „Świat w naszych rękach” oraz że nie narusza ona 

jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną 

odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała 

udziału w żadnym innym konkursie. 

3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu ekologicznego „Świat w naszych rękach”.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem 

i rozstrzygnięciem konkursu, zgodnie z Regulaminem o którym mowa powyżej. 

5. Oświadczam, że przysługują mi prawa autorskie do nadesłanej pracy, a jednocześnie wyrażam zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy oraz opublikowanie mojego imienia i  nazwiska                            

w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1                        

w Nowym Tomyślu oraz fanpage szkoły na Facebooku, a także na wykorzystywanie w celach promocyjnych,          

w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką na jakichkolwiek nośnikach 

bez ograniczeń, co do ilości i nakładu. 

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam (podkreślić właściwe) na upublicznienie wizerunku mojego/mojego dziecka 

(podkreślić właściwe) oraz danych identyfikacyjnych na Facebooku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu 

i na stronie internetowej Szkoły. 

 

 

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

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu 

 

 

Klasa 

 

 

Nazwa placówki, do której uczęszcza Uczestnik 

konkursu 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela kierującego na 

konkurs 

 

 

Adres szkoły na który ma zostać wysłana 

nagroda w przypadku zajęcia miejsca 

 

 

Numer telefonu  

przedstawiciela ustawowego/opiekuna 

 

 

Adres e-mail i telefon 
szkoły 

 

 


