
     
  

                              
 

                                                           REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „EKO PLAKAT” 
 

 
Organizator: Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” TSM „OSKARD” 
               al. Niepodległości 188, 43-100 Tychy  
               tel. 32 227 58 12 
                           e-mail: tecza@oskard.tychy.pl 
                          
Termin  składania prac: do 17.03.2023 r. 
 
 
TEMAT KONKURSU 
Tematem  konkursu jest przedstawienie  w formie  plakatu  treści  związanych  z recyklingiem, zbiórką  
selektywną odpadów, a także ochroną  środowiska, ekologią, dbaniem o swoje otoczenie itp. 
 
CEL KONKURSU 
Celem konkursu o tematyce ekologicznej jest promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród 
dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie postaw proekologicznych i nawyków selektywnej zbiórki 
odpadów, podniesienie  świadomości  w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz gospodarki 
odpadowej, dokonywanie  świadomych zakupów. Założeniem konkursu jest również rozwijanie 
kreatywności i warsztatu plastycznego wśród uczestników, pobudzenie dziecięcej wyobraźni, 
możliwość zaprezentowania swoich prac szerszemu gronu odbiorców.  
 
TECHNIKA 
Prace mogą być wykonywane dowolną techniką (kolaż, akwarela, pastele, cienkopisy, wyklejanka, 
akryle, kredki) za wyjątkiem użycia materiałów sypkich i kruchych (np. kasza, ryż, piasek, liście) oraz 
gotowych elementów, jak naklejki, cekiny, koraliki, kolorowe piórka, płyty CD, elementy piankowe, 
płatki kosmetyczne, artykuły pasmanterii. Prace nie spełniające tych wymogów, nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. Obowiązuje format A3. Prac nie należy oprawiać ani rolować. Każdy 
uczestnik może złożyć 1 pracę. Na odwrocie każdej pracy należy dołączyć wyraźny (drukowanymi 
literami) opis: imię, nazwisko autora, klasa, adres placówki, imię i nazwisko prowadzącego oraz 
telefon kontaktowy. 
Dodatkowym atutem będzie wykorzystanie do stworzenia plakatu materiałów ekologicznych w 
duchu idei ZERO WASTE (szary papier pakowny, tektura itp.).  
 
OCENA PRAC 
Powołane przez organizatora jury oceniać będzie zgodność z tematem, samodzielność wykonanej 
pracy, inwencję własną, dobór środków i technik plastycznych, oryginalne podejście do tematu, 
wrażenia estetyczne i ogólne z podziałem na trzy kategorie wiekowe: 
 

I kat.   dzieci szkolne 7- 8 lat 
II kat.   dzieci szkolne 9-11 lat 
III kat.  dzieci szkolne 12-14 lat 
 
 
 

 



ROZSTRZYGNIĘCIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja wyników nastąpi na oficjalnym profilu FB i stronie 
www.oskard.tychy.pl.  w terminie ustalonym przez Organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni drogą 
mailową lub telefoniczną. O terminie wręczenia nagród powiadomimy drogą telefoniczną. 
Nagrodzone i wyróżnione prace oraz pozostałe wybrane prace przez jury będą eksponowane na 
wystawie w SDK „Tęcza” w terminie ustalonym przez Organizatora.  Prace będzie można odbierać do 
końca maja 2023 r. Nieodebrane w tym terminie prace jak i nagrody i dyplomy, pozostają do dyspozycji 
Organizatora.  
 
 
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 
wypłacania honorariów autorskich. 
 

Instytucje biorące udział w konkursie przy składaniu prac przedstawiają wypełniony TYLKO  
ZAŁĄCZNIK nr 1, który będzie podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
instytucji na zewnątrz celem udostępnienia organizatorowi danych osobowych osób 
małoletnich. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody  na 
przetwarzanie przez TSM OSKARD danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z art.  14 
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno dla osób fizycznych jak i 
placówek dydaktycznych stanowi załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
         Organizator 
         Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” 
                                                                                                                        TSM „Oskard” 
                     al. Niepodległości 188 , Tychy  
                                                                                                             tel. 32 227 58 12 
 

 

 


