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Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego 
„WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA” 

 
Konkurs organizowany jest pod patronatem: Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym zorganizowanym  

w związku ze Światowym Dniem Wody 2023 przypadającym na 22 marca. 
CELE KONKURSU: 
Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie: 

1. Znaczenia wody dla życia na Ziemi 
2. Wpływu wody na zdrowie człowieka 
3. Kształtowania postaw i nawyków proekologicznych 
4. Budzenia świadomości osobistego wpływu na zmiany w środowisku. 

PRZEBIEG KONKURSU: 
1. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
- konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-III 
- autor może dostarczyć tylko jedną pracę związaną z tematem „Woda źródłem życia” 
- technika prac jest dowolna 
- wielkość prac – A4. 
2. Kryteria oceny: 
- oryginalność i pomysłowość 
- zgodność z tematem 
- estetyka wykonania 
- samodzielność wykonania. 
3. Nagrody: 
Jury wybierze laureatów oraz wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej. Opiekunowie otrzymają 
podziękowania. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie na terenie CKS Szczecin przy ul. 
Rydla 49 oraz w mediach społecznościowych organizatora.  
4. Termin i sposób dostarczenia prac: 
Prace należy przywieźć lub wysłać do dnia 5 kwietnia 2023r. z dopiskiem „Woda źródłem życia” na 
adres: Centrum Kształcenia Sportowego,  ul. Rydla 49 70-783 Szczecin (liczy się data dostarczenia 
pracy). Każda praca powinna mieć na odwrocie przymocowaną metryczkę uczestnika (załącznik nr 1). 
Obowiązkowe jest dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). Dane 
uczniów z jednej szkoły powinny być wpisane na listę zbiorczą (załącznik nr 2). Organizator zastrzega 
sobie prawo prezentacji nadesłanych prac na wystawie oraz umieszczenia imiennych wyników w 
mediach społecznościowych szkoły. Nagrody zostaną dostarczone osobiście przez organizatorów lub 
wysłane pocztą (w porozumieniu z opiekunami).  

Organizatorka  konkursu: 
Małgorzata Kołodziejska 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie 

        malgorzata.kolodziejska@cks.szczecin.pl  


