Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 307/2018
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 4 września 2018 roku

Regulamin Konkursu plastycznego
„PAMIĘTAJCIE DZIECI SEGREGUJCIE ŚMIECI”

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Chodzież.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5 – 6 lat uczęszczających do przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodzież.
3. Celem konkursu jest:
- podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami, kształtowania
prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie selektywnego zbierania
odpadów i recyklingu odpadów,
- wdrażanie dzieci do inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę
środowiska;
- kształtowanie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w przedszkolu
i w najbliższym otoczeniu oraz współodpowiedzialność za stan najbliższego
otoczenia;
- edukacja ekologiczna;
- promocja dbałości o środowisko naturalne i zachowań proekologicznych;
- rozwijanie inwencji twórczej dzieci oraz ich wyobraźni twórczej.
4. Konkurs polega na wykonaniu w przedszkolu pracy plastycznej związanej z tematyką
konkursu.
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu:
Przedszkole, z którego dzieci startują w Konkursie, zobowiązane jest przesłać do
Gminy Chodzież, w terminie do 5 września 2018 roku:
- pełną nazwę i adres przedszkola,

- ogólną liczbę uczestników z uwzględnieniem ich imion i nazwisk wraz
ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku dziecka
– załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
- nazwiska opiekunów merytorycznych przedszkolaków.
a) I etap: 6 września 2018 roku - 26 września 2018 roku
W tym czasie przedszkolaki pod okiem opiekunów wykonają prace konkursowe.
Następnie przedszkola przeprowadzą we własnym zakresie eliminacje i wytypują
maksymalnie trzy prace konkursowe. Najlepsze prace z każdej kategorii przekazane
zostaną do siedziby Urzędu Gminy w Chodzieży przy ul. Noteckiej nr 28, pokój nr 14.
Termin dostarczenia prac upływa 2 października 2018 roku
b) II etap: do dnia 5 października 2018 roku organizator wybierze trzy najlepsze prace
spośród zgłoszonych do konkursu w każdej z kategorii.
2. Technika pracy dowolna (np. kredki, farby, wycinanki, prace przestrzenne, itp.). Prace
w kategorii rysunek winny być wykonane w formacie A3.
3. Praca konkursowa powinna na odwrocie zawierać: pieczątkę przedszkola, nazwę
konkursu, imię i nazwisko oraz wiek przedszkolaka, a także imię i nazwisko osoby
koordynującej konkurs w przedszkolu.
5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas nie publikowane i nie
zgłoszone do innych konkursów. Przedłożone prace zostaną zwrócone do
poszczególnych przedszkoli.

III. Kategorie Konkursu
1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
a) prace wykonane z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych będących
odpadami (gazety, pudełka, folie, itp.),
b) rysunek (farby, kredki, itp.).
IV. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez
organizatora konkursu.
2. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak:
- zgodność pracy z tematem konkursu,
- siła wyrazu,
- stopień trudności wykonania pracy,
- pomysłowość, oryginalność,
- walory artystyczne,
- estetyka.

3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny prac.
4. Werdykt zespołu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Wyłonienie laureatów odbędzie się w siedzibie organizatora.
6. Przedszkolakom zostanie przyznane: I, II i III miejsce w każdej z kategorii. Komisja
może przyznać wyróżnienia również w każdej z kategorii.
7. Wręczenie nagród rzeczowych zarówno przedszkolakom jak i przedszkolu, z którego
dziecku przyznane zostanie pierwsze miejsce w poszczególnej kategorii, odbędzie się
w danym przedszkolu.
8. Przedszkola uczestniczące w konkursie, zostaną drogą email powiadomione o jego
wynikach oraz o terminie wręczenia nagród.
V. Zasady finansowania Konkursu
1. Koszty związane z organizacją Konkursu ponosi organizator.
VI. Postanowienia końcowe
1. Każdy biorący udział w konkursie poprzez dostarczenie pracy konkursowej akceptuje
warunki niniejszego regulaminu.
2. Sytuacje nie przewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

