
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku ogłasza konkurs: 

 

 

 

CEL:  

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród Uczniów, Nauczycieli i Pracowników 

Szkoły na temat oszczędzania wody i energii elektrycznej. 

UCZESTNICY:  

Konkurs jest skierowany do wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Dolsku.  

ZADANIE KONKURSOWE: 

Wykonanie projektu naklejki ściennej nawiązującej do haseł:  

„Oszczędzaj wodę”  

„Zgaś światło” 

Projekt można wykonać dowolną techniką plastyczną (format A5 lub A4) lub w formie 

elektronicznej (jpg, png, pdf) 

KRYTERIA OCENY PROJEKTU PRZEZ KOMISJE KONKURSOWĄ: 

- oryginalność pomysłu i hasła 

-staranność wykonania, czytelność umieszczonego hasła 

- ogólne wrażenie  

NAGRODY: 

Zgłoszone prace będą nagrodzone w czterech kategoriach: 

1. Projekt naklejki dotyczącej zachęcania do oszczędzania wody – klasy I-III 

2. Projekt naklejki dotyczącej zachęcania do oszczędzania wody– klasy IV - VIII 

3. Projekt naklejki dotyczącej zachęcania do gaszenia światła – klasy I - III 

4. Projekt naklejki dotyczącej zachęcania do gaszenia światła – klasy IV – VIII 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz cząstkową ocenę celującą 

z przedmiotu: edukacja przyrodnicza, przyroda, biologia – w zależności od kategorii 

wiekowej Uczestnika. 

Dodatkowo, najciekawsze projekty zostaną zrealizowane i pojawią się w wielu miejscach 

naszej Szkoły! 

TERMINY: 

Prace należy składać do 25 listopada u wychowawców oraz nauczycieli przyrody i biologii 

wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. 

 



Imię i Nazwisko/klasa......................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na użycie mojej pracy do wykonania naklejek promujących oszczędzanie 

wody i energii elektrycznej i umieszczenie ich w widocznych miejscach w Szkole. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby wzięcia udziału w konkursie „” 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 

883 z późn. zm.922). Przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda może być w każdym 

momencie odwołana poprzez jednoznaczne poinformowanie Organizatorów konkursu 

o tym fakcie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wzięcia 

udziału w konkursie jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia konkursowego. 

Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.spdolsk.pl  

. 

............................................................ Data i podpis 
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