
 
ŚMIECIOWE INSPIRACJE - KOREKTA 

 
1. Cel:                            
· podniesienie świadomości związanej z gospodarowaniem odpadami; 
· propagowanie recyklingu jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia 
ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych. 
· promowanie taniej i kreatywnej formy zabawy 
· pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska 
oraz surowców 
· pozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych dzieci. 
· podniesienie poziomu wiedzy na temat tworzyw sztucznych i innych surowców, 
· rozwijanie zdolności manualnych, zainteresowań projektowaniem i wykorzystaniem technik 
plastycznych. 
 
2. Adresaci konkursu: 
- konkurs prowadzony w kategorii wiekowej kl.I-III 
 
3. Forma pracy: 
- uczestnicy przygotowują prace w dowolnym formacie z wykorzystaniem dowolnych technik łączenia 
tworzywa sztucznego z wybranymi, innymi materiałami (papier, szkło, tkaniny itp.), zdobień graficznych 
czy malarskich związanych tematycznie z hasłem konkursu. 
 
4. Ocena: 
- kryterium oceny będzie pomysłowość w wykonaniu pracy, ilość wykorzystanych materiałów oraz 
praktyczne wykorzystanie projektu na co dzień. 
A. Spośród wszystkich prac jury wybierze i nagrodzi 3 najlepsze prace oraz przyzna 8 wyróżnień 
I miejsce – sprzęt sportowy, edukacyjny lub elektroniczny (np. tablet, aparat fotograficzny, ramka na 
zdjęcia elektroniczna, Mp4 itp.) o wartości około 350 zł  
II miejsce – sprzęt sportowy, edukacyjny lub elektroniczny (np. tablet, aparat fotograficzny, ramka na 
zdjęcia elektroniczna, Mp4 itp.) o wartości około 300 zł 
III miejsce – sprzęt sportowy, edukacyjny lub elektroniczny (np. tablet, aparat fotograficzny, ramka na 
zdjęcia elektroniczna, Mp4 itp.) o wartości około 200 zł  
Wyróżnienia (8) – sprzęt sportowy o wartości około 150 zł (razem 1200 zł)  
Nagroda zbiorowa  - uczniowie, których prace zajęły I miejsce w obu kategoriach wraz z całą klasą 
otrzymają bilety wstępu na kręgielnię i ściankę wspinaczkową – 30 zł x 50 osób = 1500 zł 
B. Dodatkową formą nagrody dla wszystkich uczestników konkursu będzie udział w warsztatach 
ekologicznych (spektakl dot. zbiórki odpadów, ochrony przyrody, zanieczyszczenia powietrza, 
zajęcia terenowe w parku, wspólne wymyślanie haseł ekologicznych, zajęcia warsztatowe) – 
koszt zorganizowania warsztatów -  1800 zł 
 
5. Terminy: 
- kwiecień/maj 2017 r. – ogłoszenie konkursu, czas na przygotowanie prac 
- wrzesień 2017 – prezentacja i wręczenie nagród oraz przeprowadzenie warsztatów ekologicznych,  
 
6. Uwagi dodatkowe: 
- udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego 
danych osobowych na potrzeby konkursu.  
- zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do niej na 
rzecz Organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej Organizatora. 
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w wartości przyznanych nagród 
KWOTA RAZEM – 2.050 zł plus 1.800 zł = 3.850 zł 
 



 


