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   III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „ Ekowodni” 
 
ORGANIZATOR: 

 Szkolne Koło Edukacji Morskiej „Ekowodniaczek” przy Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Szczecinie 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie 
 
MIEJSCE KONKURSU: 
Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego Nr 44 

CELE KONKURSU: 

 Propagowanie postawy proekologicznej w zakresie ochrony wód 

 Rozwijanie aktywności twórczej i zdolności plastyczno-literackich 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i nadesłanie plakatu propagującego postawy 
ekologiczne dotyczące ochrony akwenów wodnych, np. dbałości o czystość rzek, jezior, 
morza; oszczędzanie wody.  

 
Zasady wykonania pracy 

 Plakat w formie kolażu powinien zawierać zdjęcie/a wykonane własnoręcznie lub wydrukowane z 
Internetu nie objęte prawami autorskimi oraz treści plastyczne i hasło zachęcające do postawy 
ekologicznej 

 Praca wykonana indywidualnie 

 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę 

 Format prac A3 lub A2   

 Technika dowolna (nie używamy materiałów sypkich) 

 Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie (załącznik nr 1) 

 Do prac należy dołączyć Kartę zgłoszeniową i zgodę rodzica na wykorzystywanie danych 
osobowych i publikację wizerunku (załącznik nr 2, 3) 

 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkół Podstawowych zrzeszających Szkolne 
Koła Edukacji Morskiej 

      Konkurs przeprowadzony jest w kategoriach wiekowych:  
kl. I-III 
kl. IV-VIII  

 
OCENA: 
Prace konkursowe oceniać będzie Komisja, w skład której wchodzą osoby posiadające wiedzę i 
przygotowanie w dziedzinie edukacji morskiej, przyrodniczej i artystycznej. Na każdym poziomie 
wyłonione zostanie I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. 
Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów: 

 Zgodność pracy z tematem 

 Pomysłowość w zakresie doboru hasła i środków wyrazu artystycznego 

 Estetyka pracy  

 Uszkodzone lub pogniecione w czasie transportu prace nie będą oceniane. 
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MIEJSCE I TERMIN: 

 Prace należy dostarczać osobiście do Organizatora (Opiekunów koła Edukacji Morskiej), 
sekretariatu lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2019 r. 

Adres organizatora: 
ul. Cyryla i Metodego 44 
71-540 Szczecin 

 Termin składania prac od 25 lutego do 13 marca 2019 r.  

 W przypadku pracy, które będą nadesłane pocztą – decyduje data stempla pocztowego. 

 Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste zakończenie 22.03.2019 r. (Światowy Dzień Wody).  
 
POZOSTAŁE WARUNKI: 

 Wszystkie zgłoszone prace stają się własnością organizatora 

 Organizator nie powiadamia wszystkich uczestników o wynikach konkursu. Tylko laureaci i osoby 
wyróżnione zostaną powiadomione drogą elektroniczną na podanym w zgłoszeniu adres e-mail. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym uczestnicy 
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych wyłącznie do 
prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 2016 r. o ochronie danych 
osobowych). 

 
UWAGI KOŃCOWE: 

 Informacja o harmonogramie działań będzie przesłana do szkół drogą elektroniczną z 
potwierdzeniem przeczytania wiadomości. 

 
Nagrody: 
Autorzy najlepszych prac otrzymają ciekawe upominki oraz dyplomy, a ich nauczyciele 
podziękowania.  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
 
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) dane osobowe 
wykorzystywane będą jedynie dla celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie 
publikacji w celach niekomercyjnych. 
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Załącznik 1  
 

Imię i nazwisko 
autora pracy 

Wiek-klasa Nazwa i 
adres szkoły 

Imię i nazwisko opiekuna 
wraz 

z e-mail 

 
 
 

   

 
 
Załącznik 2 

KARTA ZGŁOSZENIOWA W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE  
PLASTYCZNO- LITERACKIM  

„EKOWODNI” 
 

Nazwa, adres, e-mail szkoły 
 

 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela 
koordynatora e-mail, telefon 
kontaktowy 
 

 

Imię i nazwisko uczestników, 
klasa 

 

  
 

 Organizator: 
 Szkolne Koło Edukacji Morskiej 

 Szkoła Podstawowa nr 41  
z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Cyryla i Metodego 44     
 
 
 
 
Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
Działając jako opiekun prawny dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO niniejszym wyrażam zgodę na 
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wraz z danymi identyfikacyjnymi (w tym imieniem  
i nazwiskiem) przez Szkołę Podstawową nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oraz Szczeciński 
Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej do celów związanych z udziałem w  Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno- 
Literackim „Ekowodni”. 
 

Imię i nazwisko dziecka  
 

Szkoła  
 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie 
internetowej szkoły, Pracowni Edukacji Morskiej 
Pałacu Młodzieży w Szczecinie 

Zezwalam/ Nie zezwalam  

 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

………………………………. 


