
Regulamin Konkursu Plastycznego 

"ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" 

 w ramach VII FNiT 

pod patronatem Prezydenta Miasta Mielca 

   

   

 

CELE KONKURSU:  

- zainteresowanie dzieci i młodzieży  problemami racjonalnego gospodarowania energią, 
promocja odnawialnych źródeł energii, 

- możliwość wykorzystania promenady-bulwaru nad Wisłoką do prezentacji konstrukcji 
uruchamianych za pomocą źródeł odnawialnych (wiatr, energia słoneczna, woda) 

- promowanie dekoracyjności, kreatywności i użyteczności konstrukcji uruchamianych za 
pomocą źródeł odnawialnych 

- kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego. 

ORGANIZATOR 

Konkurs realizowany jest przez Gimnazjum nr 2 w Mielcu w ramach VII Festiwalu Nauki  
i Techniki organizowanego przez CKPiDN Mielec. 

ZASADY UDZIAŁU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Gimnazjum nr 2 w Mielcu  
     w następujących kategoriach wiekowych: 

A. gimnazjum 
B. szkoły ponadgimnazjalne 

2. Liczba osób biorących udział w konkursie jest nieograniczona. 

3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

4.  Każda praca konkursowa powinna się składać z dwóch projektów: 

a) projekt konstrukcji napędzanej źródłami odnawialnymi – A-4 – ołówek 
b) projekt konstrukcji wkomponowanej w przestrzeń (bulwar nad Wisłoką -Starówka) – 

100x70 – technika dowolna (farby plakatowe, tempera, pisaki, ołówek) 



5. Projekty należy opisać wg poniższego wzoru: 

o Imię, nazwisko ucznia 
o Klasa 
o Wiek 
o Szkoła 
o Z dopiskiem: Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Odnawialne źródła energii” 

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

9. Prace należy składać kancelarii Gimnazjum nr 2, ul. Grunwaldzka 7 do dnia 23 maja 
2016r. 

OCENA I NAGRODY 

1. wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora. 

2. Przy ocenie projektów brane będzie pod uwagę:: 

o umiejętność interpretacji tematu konkursu, 
o jakość wykonania projektów, 
o oryginalność. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

4. Lista laureatów zostanie ogłoszona 30 maja 2016 na stronie www.gim2.mielec.pl  

5. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej 2-4 czerwca w trakcie VII 
Festiwalu Nauki i Techniki,  podczas którego nastąpi wręczanie nagród. 

6.  W Konkursie za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe  

7. Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. 

8. Uczestnik, który dokonał powielenia pracy, przedstawił pracę, której nie wykonał osobiście 
podlega dyskwalifikacji z jednoczesnym skreśleniem z listy uczestników konkursu. 

9. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem Konkursu sytuacje sporne rozstrzyga  
Komisja Konkursowa. 

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Urszulą Kapuścińską – Kopacz 
Tel. 608 693 987 

 

http://www.gim2.mielec.pl/

