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REGULAMIN KONKURSU 

„Zrób coś z niczego - czyli szkolne rady na odpady” 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa w Lniśnie we współpracy ze 

Starostwem Powiatowym w Skierniewicach  oraz LOP Zarządem Okręgu w 

Skierniewicach. 

Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

 Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie postępowania z 

odpadami, w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac 

plastycznych 

 wpajanie zasad rywalizacji w duchu „fair-play” 

 integracja uczniów. 

Informacje o konkursie 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu 

Powiatu Skierniewickiego.  

2. Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo w trzech kategoriach: 

Kat 1 – klasy I – III 

Kat 2 – klasy IV – VII 

Kat 3 – klasy VII - VIII 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Klasa z której najwięcej uczniów przystąpi do pierwszego etapu konkursu 

dostanie nagrodę rzeczową.  

5. Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest dostarczenie przez opiekuna 

(nauczyciela) pisemnej zgody rodziców ucznia na udział w konkursie oraz na 

wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych ucznia wyłącznie 

do celów konkursu.. 
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6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbywać się 

będzie  20 grudnia 2021 r  w Szkole Podstawowej w Lniśnie .  

7. Udział w konkursie szkoły zgłaszają telefonicznie na nr 603597888 do                       

10 grudnia 2021  a  prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać                          

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 roku w Szkole 

Podstawowej w Lniśnie, Lnisno 69a, 96-126 Godzianów. Terminem zgłoszenia 

prac jest data wpływu do szkoły. 

 

Przebieg konkursu 

Etap szkolny  

 

Kl. I – III 

 Drużyny 2 osobowe wykonują model przestrzenny (wysokość około 50 cm) „ 

Co można zrobić z odpadów”. Ideą konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie 

dowolną techniką przedmiotu codziennego użytku (np. zabawki, ozdoby, pudełka,) z 

odpadów i/lub surowców wtórnych (torebek foliowych, puszek, butelek plastikowych, 

makulatury, zakrętek, kapsli itp.). Dopuszcza się możliwość wykorzystania innych 

materiałów(m. in. kleju, taśmy itp.), jednak powinny one pełnić rolę pomocniczą                   

i konstrukcyjną, a tym samym nie wpływać na ostateczny kształt projektu.   

 Wybieramy  2 najlepsze pracę ze szkoły w tej kategorii i dostarczamy do 

Szkoły w Lniśnie.  

 

Kl. IV – VI 

 Drużyny 2 osobowe wykonują plakat promujący potrzebę segregacji 

odpadów. Format plakatu A1, technika dowolna. Wybieramy 2 najlepsze pracę ze 

szkoły w tej kategorii i dostarczamy do Szkoły w Lniśnie.  

 

Kl. VII – VIII  

 Drużyny 2 osobowe wykonują  Eko-kalendarz na 2022 rok”. o tematyce 

związanej z gospodarką odpadami, segregacją odpadów, ograniczeniem 

wytwarzania odpadów (np. stosowaniem i wykorzystaniem pojemników i toreb 

wielokrotnego użytku), ochroną powietrza, w szczególności zakazem spalania 
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śmieci, ochroną zdrowia przed smogiem. Praca powinna być wykonana techniką 

komputerową i wydrukowana. Format dowolny. Wybieramy 2 najlepsze prace.  

 

Etap międzyszkolny  

 

 Etap międzyszkolny  odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Lniśnie w 

dniu 20 grudnia 2021 r . - podsumowanie etapu szkolnego poprzez wyłonienie 3 

najlepszych prac z każdej kategorii i 3 wyróżnień. Zorganizowanie wystawy 

nadesłanych prac i wręczenie nagród .  

Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę:  

 

Kl. I – III  - Model z odpadów 

– różnorodność materiałów użytych do stworzenia modelu 

– Jasność przekazu (co przedstawia model) 

– estetyka wykonania 

 

Kl. IV – VI – plakat 

– pomysł 

– układ treści 

– sposób wykonania (włożona praca) 

 

KL VII – VIII Eko-kalendarz na 2022r. 

– adekwatność do tematyki ( treść) 

– sposób zaprezentowania, format 

– użyteczność  

 

Nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii i 3 

wyróżnienia .  
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 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 

2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie https://www.splnisno.edu.pl/ 

3. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź nierozstrzygnięciu 

konkursu Organizator podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Szkoły. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu, jak również za 

zgłoszenia, które nie dotarły w terminie z przyczyn od Organizatora niezależnych. 

5. Wszelkich informacji na temat konkursu i Regulaminu udzielają organizatorzy 

konkursu  pod adresem: splnisno@wp.pl 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia oraz miłej zabawy. 

 


