
 

        ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI 

          ul. Konopnickiej 82   38–200 JASŁO 
                 tel. 013  443-70-20     fax. 013  443 - 70- 23  

              e-mail: biuro@wisloka.pl 

         
                                                                                                    

Regulamin konkursu plastycznego dla gimnazjum 

 w ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” 

 

Organizator: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 

Uczestnicy:  uczniowie klas I-III gimnazjum z terenu gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

tj.: Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto 

Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy 

Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, 

Żyraków 

 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum. 

2. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną samodzielnie  

w szkole.  

3. Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do 

Związku formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu w terminie do dnia 

19.05.2017r., następnie uczniowie wykonują prace plastyczne, a nauczyciele 

przeprowadzają wewnętrzną ocenę prac wybierając z każdej szkoły po dwie najlepsze 

prace, po czym przesyłają je do Związku.  

4. Termin przekazania prac do Związku do  30.05.2017r. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję konkursową na szczeblu gminnym tj.: wybór po 

2 prace z każdej z 22 gmin, a spośród nich trzy najlepsze prace, nastąpi do dnia 

02.06.2017r. 
6. Rozdanie nagród dla wszystkich zwycięzców konkursu nastąpi w trakcie imprezy 

plenerowej która odbędzie się na stadionie sportowym LZS Olszynka Ołpiny, 38-247 

Ołpiny, Gmina Szerzyny podczas słonecznego wydarzenia „Słoneczne Dni ze Związkiem 

Gmin Dorzecza Wisłoki” w dniu 09.06.2017r.   

 

Format i sposób nadsyłania prac: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej, promującej 

oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, 

wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska 

związane z ich wykorzystaniem. Prace powinny być opisane na odwrocie następującymi 

danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. 

2. Technika: mieszana (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka) na 

papierze,  format prac płaski, A3 (420x297mm tj. duży blok rysunkowy). 

3. Prace należy przesłać w terminie do 30.05.2017r. na adres Związek Gmin Dorzecza 

Wisłoki ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło z dopiskiem konkurs plastyczny lub 

dostarczyć osobiście do siedziby Związku w Jaśle przy ul. Towarowej 29, (budynek 

BUD-MARIO) II piętro, sekretariat. 
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4. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz wykonane inną 

techniką i w innym formacie nie będą brane pod uwagę.   

 

 

Nagrody 

1. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Związku oraz plastyków dokona 

oceny prac. Zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II  i III miejsca oraz 41 wyróżnień  

w formie nagród dla zwycięzców eliminacji na szczeblu gminnym. 

2. Kryteria oceny prac: 

Przesłanie ekologiczne, oryginalność, samodzielność wykonania. 

3. Nagrody zostaną wręczone podczas słonecznego wydarzenia w dniu 09.06.2017r. 

 

 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik biorąc udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie się do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Koszt przesyłki pokrywa szkoła lub gmina. 

3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

4. O wynikach konkursu organizator powiadomi w odrębnym piśmie. 

5. Koszt dojazdu uczestnika pokrywa szkoła. 

6. Termin ogłoszenia konkursu oraz regulamin zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl . 

7. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Rafał Matysik tel. 13-443-70-22, fax 13-

443-70-23, e-mail biuro@wisloka.pl 
 

Uwaga: Dla zwycięzców eliminacji gminnych oraz ich opiekunów szkolnych uczestniczących  

w imprezie plenerowej w Ołpinach,  w dniu 9 czerwca 2017r., Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 

przewiduje możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu.  

Dokładny przebieg tras zostanie określony po wyłonieniu zwycięzców konkursów na szczeblu 

gminnym. 
 

http://www.wisloka.pl/

