REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA PROJEKT UBRAŃ Z RECYKLINGU
Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu
promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w
zgodzie z naturą.
Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą
siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać
mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń.
Tego dnia promuje się działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i
edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie
środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych.

Cele konkursu:
1. Zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub
przetworzenia.
2. Propagowanie selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych w życiu codziennym –
zarówno w domu, w szkole, jak i w pracy.
3. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej szkodliwości emisji zanieczyszczeń do
środowiska.
4. Poszerzanie świadomości na temat środowiska, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
5. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.

Warunki uczestnictwa:
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju
ekologicznego, przygotowanego z odpadów. Uczestnicy zobowiązani są do
przygotowania strojów ekologicznych do wykonania których wykorzystane
zostaną m.in. opakowania plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa
makulatura itp. Należy jednak pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle
powiązany z tematyką. Strój bądź jego elementy muszą być wykonane
z surowców wtórnych. Gotowy kostium nie może zawierać niebezpiecznych ani
szkodliwych materiałów, elementów lub substancji, które mogłyby w jakikolwiek
sposób zagrażać życiu lub zdrowiu dzieci.
2. Technika wykonania jest dowolna - temat pracy: strój wieczorowy, sportowy, do
pracy, szkoły itp. Należy jednak pamiętać, że praca konkursowa musi mieć
ekologiczny charakter.
3. Każdy uczestnik może wykonać jeden strój.
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Zgłoszenie w formie zdjęcia lub filmu ( maksymalny czas 3 min) dokonuje się za
pośrednictwem poczty Teams .
Termin nadsyłania prac upływa 16.04.2021 roku.
Fotografie lub film powinny być przesłane w formie cyfrowej do Pani Beaty
Podkowińskiej lub Katarzyny Dmowskiej.
Wynik konkursu i galeria zgłoszonych zdjęć oraz filmy z przypisanym numerem
konkursowym zostanie udostępniona na profilu Facebook Szkoły Podstawowej
w Podkowie Leśnej w dniu 22.04.2021 roku.
Kryteria oceniania:
• zgodność z tematyką konkursu, tj. wykorzystanie materiałów wtórnych, i
wykonanie stroju z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do
recyklingu.
• pomysłowość i oryginalność uczestników przy projektowaniu stroju
ekologicznego;
• sposób zaprezentowania pracy konkursowe;
W ramach konkursu oceniana będzie Konkurs będzie odbywał się w dwóch
kategoriach wiekowych:
Kategoria I- klasy 1-3
Kategoria II- klasy 4-8

10. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na
stronie szkoły.
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