
REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO DLA DZIECI 

I. Organizator Konkursu 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczna Polana”. 

II. Cel konkursu 

1. Pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

3. Rozbudzanie wyobraźni. 

4. Zwrócenie uwagi najmłodszych na problem wytwarzanych odpadów przez człowieka. 

5. Rozwój zdolności manualnych poprzez umiejętność wykorzystywania elementów  

i materiałów. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci w przedziale wiekowym: 

a) I grupa wiekowa  4 – 7 lat 

b) II grupa wiekowa  8 – 12 lat 

2. Prace muszą być wykonane własnoręcznie. Dopuszcza się pomoc rodziców i dziadków. 

3. W konkursie mogą brać udział dzieci oraz wnukowie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Słoneczna Polana”. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów 

ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika. 

5. Format prac – (maksymalne wymiary 50 x 30 x 20 cm) 

6. Temat pracy: 

„Eko-zabawka” 

7. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu z dołączoną metryczką, która zwierać będzie 

tytuł pracy oraz wiek dziecka bez imienia i nazwiska (prace będą kodowane). 

8. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (druk do pobrania w zarządzie). 

IV. Przebieg konkursu 

1. Prace należy składać osobiście w świetlicy ROD „Słoneczna Polana” w każdy piątek 16:00 – 18:00. 

2. Ostateczny termin zgłaszania prac to 20 sierpnia 2021r. 



3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności do złożonych prac 

oraz prawa do publikacji na stronie internetowej. 

4. Organizator planuje wystawić wszystkie prace w świetlicy Ogrodu. 

5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje 4-o osobowa Komisja Konkursowa. 

6. Oceny będą ustalone wg następujących kryteriów: 

 samodzielność, 

 trafność doboru tematu pracy, 

 jakość wykonania, 

 pomysłowość, 

 stopień trudności. 

V. Nagrody 

1. Organizator przyzna po 3 główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej 4–7 lat i 8–12 lat. 

2. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. 

VI. Ogłoszenie wyników 

1. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny. 

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 sierpnia 2021r.  

3. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej ROD „Słoneczna Polana” 

Wszystkich informacji o konkursie udziela: 

Pierwszy Wiceprezes ROD „Słoneczna Polana” pani Elżbieta Mikusek tel. 606-975-042 
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Piotrków Trybunalski dnia 18 czerwca 2021 r. 


