
 
 

 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU   ZESPOŁÓW   MUZYCZNYCH 

„EKOLOGICZNA  NUTKA” 

I KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

„ DZlEClĘCE  PORADY JAK SEGREGOWAĆ ODPADY" 

 

z dnia 09.11.2019 r. 

 

I. O konkursie 

Organizatorem Konkursu jest SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 10 WE 

WROCŁAWIU. Konkurs jest skierowany do uczniów i wychowanków placówek specjalnych, które należą 

do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Konkurs obywa się w ramach zadania 

publicznego pn. „ORGANIZACJA I RELIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, 

W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH 

ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU 

NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA WE WROCŁAWIU. 

 

II. Szczegóły konkursu 

Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 lat z przedszkoli i szkół masowych, 

integracyjnych oraz placówek specjalnych. 

Przegląd będzie składał się z 2 części: 

- z przeglądu zespołów muzycznych ,, EKOLOG|CZNA  NUTKA " 

- konkursu plastycznego ,,DZlEClĘCE  PORADY  JAK  SEGREGOWAĆ  ODPADY" 

 

Zasady uczestnictwa w przeglądzie zespołów muzycznych : 

 mogą uczestniczyć wykonawcy indywidualni i zespoły; 

 uczestnicy zobowiązani są przygotować jeden utwór  o tematyce ekologicznej, którego czas nie 

przekroczy 10 min (wejście i  zejście ze sceny); 

 forma stosowanego akompaniamentu jest dowolna. 

 

Przegląd nie ma charakteru konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. 

W przypadku, gdy wykonawcami będzie grupa uczniów – nagroda będzie miała charakter zespołowy a nie 

indywidualny dla każdego z członków zespołu. Organizatorzy zapewniają sobie możliwość przyznania 

nagrody specjalnej Grand Prix – dla wyróżniającego się wykonawcy/ów biorąc pod uwagę: 

- dobór repertuaru z wiązany z charakterem przeglądu, 

- interpretację, 

- promocję piosenki autorskiej, 

- poziom warsztatu wykonawczego. 

Zgłaszający zobowiązani są do przesłania kart zgłoszeń (załącznik nr 1) do dnia 19.11.2019 r. na adres 

organizatora: 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  Nr 10, ul. Parkowa 27, 51 – 616 Wrocław, Fax   71 345 90 36 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym: 

 do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne promujące recykling i selektywną zbiórkę odpadów 

wtórnych. Uczestnicy mają przygotować instrukcję segregowania odpadów, rozumianą i stworzoną 

przez dzieci z wykorzystaniem do pracy surowców wtórnych. 

 technika i format prac – dowolny 

 autorem pracy plastycznej może być jedno dziecko lub grupa uczniów. Każdy 

uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej. 



 
 

 

 

 Praca musi być opisana w miejscu niewidocznym dla oglądających (tylko podstawowe  

dane. 

 Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć  kartę zgłoszenia i oświadczenie 

w sprawie autorstwa  pracy oraz przetwarzania danych osobowych (Załącznik Nr 2 )  

do dnia 19.11.2019 r. 
 Brak załącznika  jest równoznaczne z wyłączeniem pracy z konkursu ze względów formalnych. 

 Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem praw 

autorskich na rzecz organizatora. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. 

 Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo  

do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, 

nadających się do rozpowszechniania) 

 Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu. 

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście z dopiskiem  „ DZlEClĘCE  PORADY JAK 

SEGREGOWAĆ ODPADY"  w terminie do  19.11. 2019 r. na adres organizatora: 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  Nr 10, ul. Parkowa 27, 51 – 616 Wrocław 

Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w terminie do dnia 22.11. 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone 

na stronie internetowej www.soswnr10.neostrada.pl  oraz wysłane do szkół biorących udział w konkursie 

drogą mailową lub telefoniczną. 

 

Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa powołana  

    przez organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

2. Prace oceniane będą pod względem: 

 zgodności z tematem, 

 czytelności i komunikatywności dla odbiorcy, 

 estetyki wykonania pracy. 

 

3. Komisja wyłoni 3 laureatów (I, II, III miejsce), 

w kategoriach wiekowych: 

 przedszkola i  szkoły podstawowe (klasy młodsze I-IV), 

 szkoły podstawowe (klasy starsze VI - VIII) i szkoły ponadpodstawowe. 

 

4. W przypadku, gdy autorami zwycięskich prac będzie grupa uczniów – nagroda będzie     

     miała charakter zespołowy a nie indywidualny dla każdego z członków grupy. 

5. Liczba wyróżnień wg uznania komisji konkursowej 

6.Wręczanie nagród odbędzie się podczas Uroczystego Finału Przeglądu  (połączonego z wystawą prac 

plastycznych ) w dniu 27.11.2019 r. (środa) w auli szkolnej SOS-W nr 10 we Wrocławiu ul. Parkowa 

27 o godz. 1000 
7. Nagrodzeni laureaci zostaną poinformowani o werdykcie komisji konkursowej drogą mailową lub 

telefonicznie. 

8. Nieodebrane w terminie nagrody przechodzą na własność organizatora. Nagrody nie będą wysyłane 

pocztą. 

 

III. Koordynator i osoba kontaktowa 

Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Nadorożna, e-mail: malgorzata.nador@interia.pl 
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IV. Uczestnicy 

Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 lat z przedszkoli i szkół masowych, 

integracyjnych oraz placówek specjalnych. 

 

V. Cel projektu 

 Rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska związanymi 

z nieprawidłową gospodarką odpadami , wzmacnianie postaw proekologicznych w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapoznanie uczniów z ideą recyklingu; 

 Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole  

i najbliższym otoczeniu; 

 Rozbudzenie uczniowskiej kreatywności i pomysłowości; 

 Popularyzacja amatorskiej twórczości o tematyce  ekologicznej; 

 Promocja młodych talentów; 

 Wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych; 

 Integracja środowiska lokalnego. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Finale jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania wizerunku uczestników i prac konkursowych na stronie internetowej SOS-W nr 10 

i Fundacji Rosa, oraz popularyzacji zdjęć z konkursu w prezentacjach multimedialnych 

i wystawowych. 

2. Uczestnicy Finału przyjeżdżają na własny koszt. Za bezpieczeństwo uczestników podczas przeglądu 

odpowiedzialni są opiekunowie grup. 

3. Organizator zapewnia: 

- przyjazną atmosferę, 

- oprawę techniczną (profesjonalne nagłośnienie- mikrofony, odtwarzacz CD, pianino), 

wymianę doświadczeń i miłą zabawę. 

 

VII. Finansowanie Konkursu 
Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania pn. ORGANIZACJA 

I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU 

WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJACYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie 

z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ 

„ROSA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


