
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „COŚ NOWEGO Z CZEGOŚ STAREGO” 
 

§ 1 

Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu ekologicznego „COŚ NOWEGO Z CZEGOŚ 
STAREGO” jest Gmina Ochotnica Dolna. 

2. Adres Organizatora: Gmina Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160, 34 – 452 
Ochotnica Dolna 

 

§ 2 

Cel 

1. Celem Konkursu jest: 
 

a. Promowanie postaw proekologicznych, kształtowanie świadomości 
ekologicznej. 

b. Zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem 
ochrony środowiska. 

c. Promowanie idei powtórnego wykorzystywania odpadów oraz 
zapobiegania powstawaniu odpadów. 

d. Rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni w odniesieniu do 
tematu segregacji odpadów. 

 

§ 3 
 
 

 Idea Konkursu: 

 

1. Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych z brakiem 
świadomości dotyczącej ogromnej ilości produkowanych przez ludzi 
odpadów, a także braku umiejętności w zakresie ich selektywnej zbiórki. 

 

§ 4 

 Technika wykonania pracy: 

 

1. Tematem konkursu plastyczno-technicznego jest „COŚ NOWEGO Z 
CZEGOŚ STAREGO”. Zachęcamy grupy do wykorzystania materiałów 
wtórnych oraz ekologicznych do wykonania przedmiotów używanych w 
życiu codziennym.  



2. Praca może zostać wykonana w dowolnej technice z wykorzystaniem 
odpadów i powinna finalnie pokazać dowolny przedmiot/eksponat. 
Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz kreatywność. 

3.  Każda osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę. 

4. Ocenie będą podlegać pomysłowość oraz kreatywność twórcy pracy, 
estetyka wykonania. 

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą 
dopisek: Konkurs plastyczny „COŚ NOWEGO Z CZEGOŚ STAREGO”, imię i 
nazwisko wykonawcy, klasa, nazwa szkoły.  

6. Ostateczny termin składania prac to 20 kwietnia 2022 r. Prace należy 
składać w szkole uczestnika konkursu – u wychowawcy.    

7. Komisja szkolna wybierze jedną najciekawszą pracę z każdej klasy, 
która będzie prezentowana na Eko Pikniku organizowanym przez 
Gminę Ochotnica Dolna.  

§ 5 

 

 Wyłonienie laureatów: 

1. Prace, które zostały wybrane w etapie szkolnym Konkursu należy dostarczyć 

na Eko Piknik w dniu 22.04.2022 r. 

2. Oceny prac dokona jury.  

3. Spośród prac, organizator wyłoni zwycięzców przyznając im kolejno I, II, III 

miejsce w następujących kategoriach:  

I kategoria – kl. I – III  

II kategoria – kl. IV – VI 

III kategoria – kl. VII - VIII 

4. Poprzez złożenie pracy na konkurs, autorzy wyrażają zgodę na jej 

publikowanie. 

5. Wręczenia nagród nastąpi 22.04.2022 na Eko Pikniku.  

 

§6 

 

Dane kontaktowe: 

Monika Pasiut tel. 570740994  
Grzegorz Wójciak Tel: 182620919 
Aneta Wolańska Tel: 510752374 


