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Załącznik 1 do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego
Nr 2687/2016 z dnia 3 października 2016 r.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych
województwa opolskiego: ”Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”
I.

Cel konkursu
Celem konkursu „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek” jest propagowanie idei związanych
z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wspieraniem rodzimych tradycji,
szerzeniem wiedzy przyrodniczej i „zakorzenianiem” tradycji wśród najmłodszych oraz zwróceniem
uwagi na estetykę otoczenia.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem
dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 - 2020.
Zadaniem konkursu jest pobudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz edukacja
dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przyrody.
Działania podejmowane w ramach realizacji celu konkursowego mają powodować wzrost
świadomości ekologicznej dzieci poprzez wykorzystanie sztuk plastycznych.
II.
1.
2.

Organizacja konkursu
Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego.
Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

III.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie z klas I-VI szkoły podstawowej, zgłoszeni przez
nauczyciela klasy, ze szkół, których siedziba jest na terenie województwa opolskiego.
2. Konkurs organizuje się w kategoriach:
a. Plakat - praca plastyczna płaska - dla uczniów klas I-III,
b. Makieta – praca plastyczna przestrzenna - dla uczniów klas IV-VI,
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
Szkoła/nauczyciel zgłaszając uczniów do Konkursu oświadcza, iż uzyskał zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na udział uczniów w Konkursie na zasadach określonych
Regulaminem.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej w nieprzekraczalnym
terminie do 10 listopada 2016r. (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do sekretariatu
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole) w oparciu o załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu wraz materiałem dokumentującym. Za prawidłowe zgłoszenie
uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub przysłanie ich
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole
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5. Konkurs polega na:
a) przygotowaniu i przeprowadzeniu dla uczniów zgłoszonej klasy lekcji z zakresu ochrony
przyrody, bioróżnorodności oraz tradycji zakładania i prowadzenia ogródków,
b) zaprojektowaniu przez uczniów modelowego, tradycyjnego ogródka przyszkolnego. Należy
uwzględnić rodzime gatunki roślin (ziół, owoców i warzyw), które powinny znaleźć się na
terenie ogródka,
c) wykonaniu i dostarczeniu do organizatora konkursu pracy plastycznej,
6. Każda praca konkursowa powinna składać się z:
a. pracy plastycznej, wraz z listą uczniów zaangażowanych w realizację pracy plastycznej,
b. sprawozdania nauczyciela z przeprowadzenia lekcji, o której mowa w pkt. III ust. 4 lit. a),
w tym należy przekazać listę obecności uczniów na niniejszej lekcji,
c. dokumentacji zdjęciowej:
 z przeprowadzonej lekcji (w postaci plików graficznych, zapisanych na płycie
CD/DVD),
 z etapu przygotowywania pracy plastycznej (w postaci plików graficznych,
zapisanych na płycie CD/DVD),
 gotowej pracy plastycznej: nie więcej niż 5 wydrukowanych na papierze
fotograficznym w formacie 20x30 i ponumerowanych zdjęć oraz nie więcej niż
25 zdjęć w postaci elektronicznej z zapisanych na płycie CD w postaci plików
graficznych. Każde wydrukowane zdjęcie na odwrocie powinno zawierać
umieszczony w sposób trwały opis zawierający następujące informacje: miejsce i
datę wykonania zdjęcia, imię i nazwisko jego autora, klasę, nazwę i adres szkoły.
Płyta CD powinna zawierać trwały opis wskazujący klasę oraz szkołę
przystępującą do konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem nauczyciela,
 nauczyciel zobowiązany jest uzyskać od osób znajdujących się na zdjęciach zgody
na publiczne publikacje i wykorzystanie wizerunku przez organizatora konkursu
w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych.
7. Warunki techniczne wykonania prac konkursowych:
a. Kategoria Plakat - praca plastyczna płaska - dla uczniów klas I-III: praca plastyczna
wykonana dowolną (płaską) techniką plastyczną, praca powinna być w formacie 70 cm x
100 cm, praca powinna być w układzie pionowym. Organizator konkursu przewiduje
prezentacje prac na sztalugach oraz systemach wystawienniczych umożliwiających
ekspozycję prac wewnątrz budynków,
b. Kategoria Makieta – praca plastyczna przestrzenna - dla uczniów klas IV-VI w postaci
makiety wykonanej dowolną techniką plastyczną, wymiary makiety wynosić mają 70 cm
x 100 cm,
c. Każda praca powinna posiadać na odwrocie plakietkę/tabliczkę/kartkę zawierającą
następującą informację: autorstwo pracy: klasa …., nazwa szkoły, nazwę gminy, na
terenie, której znajduje się siedziba szkoły, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego
pracę.
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IV. Kryteria oceny i punktacja
Lp.
1

Kryteria oceny

Punktacja

Jakość i estetyka pracy plastycznej oraz materiału opisowego

0 – 10

Walory przyrodnicze, w tym aspekt edukacyjny, wykorzystanie rodzimych
gatunków roślin, wspieranie rodzimych tradycji
Razem
2

0 – 10
0 – 20

V. Ocena zgłoszeń
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego,
której tryb działania określi w/w Zarządzenie.
2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w pkt.
IV niniejszego regulaminu. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.
3. Przedstawiciele Komisji, których członkowie rodziny biorą udział w konkursie wyłączeni są
z oceny danej pracy konkursowej.
VI. Harmonogram konkursu
Lp.
1
2
3
6

Działanie
Ogłoszenie konkursu

Termin wykonania
w 2016 r.

Wykonawca
Zarząd Województwa
Opolskiego

do 10 października

Zgłoszenie udziału wraz z przekazaniem
Nauczyciel / Szkoła
do UMWO pracy plastycznej
Powołanie komisji konkursowej

do 10 listopada

Marszałek Województwa

do 31 października

Rozstrzygnięcie konkursu –wręczenie
Urząd Marszałkowski
nagród laureatom konkursu (ogłoszenie
Województwa Opolskiego
wyników konkursu)

2 grudnia

VII. Nagrody
1. Nagrody w konkursie maja charakter finansowy, zostaną przekazane na rachunek bankowy
szkoły:
a. Plakat - praca plastyczna płaska - dla uczniów klas I-III,
Laureat

Nagrody w zł

I miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienia dla szkoły za zajęcie I-go miejsca

3.000
2.500
2.000
5.000
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b. Makieta – praca plastyczna przestrzenna - dla uczniów klas IV-VI,
Laureat

Nagrody w zł

I miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienia dla szkoły za zajęcie I-go miejsca

3.500
3.000
2.500
5.000

2. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 30 tys. zł, w tym:
a. nagrody dla klas 16,5 tys. zł
b. wyróżnienia dla szkół 10 tys. zł,
c. wyróżnienia dla klas 3,5 tys. zł.
3. Komisja rekomenduje przyznanie nagród:
a. Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może
zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.
b. Komisja rekomenduje przyznanie wyróżnień dla klas, które złożyły prace plastyczne.
Wyróżnienia przyznaje się w odniesieniu do wybranych przez Komisję aspektów
przyrodniczych/kompozycyjnych/plastycznych. Punkty uzyskane w ocenie są kryterium
pomocniczym.
c. Propozycja Komisji w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega akceptacji Zarządu
Województwa Opolskiego.
d. Nagrody finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy szkoły.
e. Organizator konkursu zastrzega, że nagrody w całości mają zostać wykorzystane na rzecz
klasy, która przygotowywała konkursową pracę, ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania ich w celu zwiększenia wiedzy i świadomości uczniów w zakresie ochrony
przyrody i bioróżnorodności.
f. Dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wręczone laureatom konkursu podczas finału
konkursu, który odbędzie w dniu 2 grudnia 2016r.
4. Komisja rekomenduje przyznanie wyróżnień dla szkół, z których prace plastyczne uzyskały I-wsze
miejsce. Wyróżnienia dla szkół mają być wykorzystane w celu zwiększenia wiedzy i świadomości
uczniów w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności.
VIII. Prawa Uczestników i Organizatorów
1. Nauczyciel zgłaszający pracę oświadcza, że praca nie jest obciążona prawami autorskimi osób
trzecich.
2. Prawa autorskie prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie przechodzą nieodpłatnie na
własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
3. Organizator, na wniosek nauczycieli zgłaszających pracę, których prace nie zostały nagrodzone
i wyróżnione, zwraca złożone przez nich prace konkursowe do 30.12.2016r.
4. Organizator konkursu jest obowiązany przechowywać dokumentację konkursu przez okres 5 lat od
dnia ustalenia wyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
5. Od postanowienia komisji konkursowej i akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego nie
przysługuje odwołanie.
6. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie,
przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego dla dzieci „Najpiękniejszy ogródek przyszkolny”
Imię i nazwisko nauczyciela*
Wiek uczestników
Adres zamieszkania
nauczyciela
Nazwa i adres szkoły
Numer rachunku
bankowego szkoły
Klasa
Telefon komórkowy
nauczyciela zgłaszającego
Adres e-mail nauczyciela
zgłaszającego
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, w ramach realizacji RPO WO 2014
- 2020 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z
późn. zm.).

Oświadczam, że autorem pracy zgłoszonej do konkursu plastycznego dla dzieci
„Najpiękniejszy ogródek przyszkolny” jest klasa ………. z szkoły podstawowej…. i jako nauczyciel
zgłaszający pracę w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia, wyrażam zgodę na przekazanie
tych prac w formie darowizny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jednocześnie
przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne tym pracom na rzecz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego, nieodpłatnie i na czas nieokreślony prawo do wykorzystania
i reprodukowania ich w celach informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych.
Oświadczam, że posiadam zgody osób widniejących na zdjęciach lub ich rodziców/opiekunów
prawnych do publicznego wykorzystania przez organizatora konkursu w celach promocyjnych,
informacyjnych i edukacyjnych na wszystkich polach eksploatacji ich wizerunku.

…………………………………….
data i miejscowość

……………..…………………………………….
imię i nazwisko nauczyciela

…………………………………….
Pieczęć szkoły

……………..…………………………………….
podpis dyrektora szkoły**

**podpis dyrektora szkoły oznacza, że akceptuje on udział klasy w konkursie oraz zobowiązuje się
w przypadku wygranej do przeznaczenia całości nagrody na potrzeby zwycięskiej/wyróżnionej klasy
.

