
KONKURS EKOLOGICZNY!!! 

”CZTERY PORY ROKU Z OZE”  

OZE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Organizator Konkursu.  

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.                                          

Informacje o Konkursie są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Temat konkursu.  

1. Konkurs ogłoszony jest pod tytułem „CZTERY PORY ROKU Z OZE”.  

2. Tematem przewodnim Konkursu jest promowanie odnawialnych źródeł energii                       

i oszczędzania energii związanych z czterema porami roku: jesień, zima, wiosna, lato. 

Przedmiot Konkursu.  

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie, według własnego pomysłu, pracy – plakatu                     

w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej. 

2. Prace przeznaczone na Konkurs muszą ściśle dotyczyć tematu Konkursu. Praca 

powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu. Wykluczone są prace 

zbiorowe.  

Uczestnicy Konkursu.  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie uczęszczający do klas IV – VI szkół 
podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych uczestnika 
jest niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród. 

Termin oddania prac  

1. Do 26 marca 2019 roku 

2. Sala P2 ( piwnica) do p. Małgorzaty Orłowskiej 

Ocena prac plastycznych  

Przy ocenie prac konkursowych komisja weźmie pod uwagę :  

1) zgodność z tematyką Konkursu,  

2) stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania,  

3) pomysłowość.  

Praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika 
Konkursu, nazwą szkoły. 



 

KONKURS EKOLOGICZNY !!! 

”CZTERY PORY ROKU Z OZE”  

OZE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

DLA KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Organizator Konkursu.  

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.                                          

Informacje o Konkursie są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Temat konkursu.  

1. Konkurs ogłoszony jest pod tytułem „CZTERY PORY ROKU Z OZE”.  

2. Tematem przewodnim Konkursu jest promowanie odnawialnych źródeł energii                       

i oszczędzania energii związanych z czterema porami roku: jesień, zima, wiosna, lato. 

Przedmiot Konkursu.  

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie, według własnego pomysłu, pracy w formie 

kalendarza na rok 2020. 

 2. Prace przeznaczone na Konkurs muszą ściśle dotyczyć tematu Konkursu. 

3. Kalendarz powinien składać się z 12 stron.  

4. Każda ze stron kalendarza powinna odpowiadać jednemu miesiącowi i odnosić się do 

tematu Konkursu.  

5. Kalendarz może być wykonany z dowolnych materiałów, z zastosowaniem 

różnorodnych technik, w tym dopuszczalne jest wykorzystanie programów 

komputerowych.  

6. Kalendarz nie może być plikiem komputerowym. Na potrzeby Konkursu praca musi 

zostać wydrukowana i w formie papierowej przesłana do Organizatora.  

7. Format kalendarza powinien być nie większy niż rozmiar A3 a nie mniejszy niż A4.  

8. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu. Wykluczone są 

prace zbiorowe.  

Uczestnicy Konkursu.  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie uczęszczający do klas IV – VI szkół 
podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych uczestnika 
jest niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród. 



Termin oddania prac.  

1. Prace oddać do 26 marca 2019 roku 

2. Sala P2 ( piwnica) do p. Małgorzaty Orłowskiej 

Ocena prac plastycznych  

Przy ocenie prac konkursowych komisja weźmie pod uwagę :  

1) zgodność z tematyką Konkursu,  

2) stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania,  

3) pomysłowość.  

Praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika 
Konkursu, nazwą szkoły. 

 


