
 

REGULAMIN 

Szkolnego Konkursu Plastycznego  

„CZYSTE POWIETRZE OD SMOGU LEPSZE” 
 
 
I. Cele i tematyka konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest IV LO im. Generała  Stefana Roweckiego  

„Grota”  

w Piotrkowie Trybunalskim 

2. Celem konkursu jest: 

 podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, 

 uświadomienie skali zagrożenia smogiem, 

 identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza, 

 zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych, 

 wskazanie sposobów walki z przyczynami smogu oraz promocja 

alternatywnych form produkcji i pozyskiwania energii, takich jak 

odnawialne źródła energii, 

 zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin  

i zwierząt. 

 pobudzenie aktywności twórczej oraz wyobraźni plastycznej uczniów,  

 kształtowanie umiejętności wykorzystania zdolności manualnych  

i technik plastycznych jako środka przekazu.  

3. Tematyka prac powinna nawiązywać do tytułu konkursu, tzn. tematyki 

związanej z zanieczyszczeniami i ochroną powietrza, propagowaniem 

wiedzy o sposobach dbania o czyste powietrze, a także o zagrożeniach dla 

atmosfery wynikających z działalności człowieka. 

 

II. Zasady konkursu: 
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów IV LO im. Generała  

Stefana Roweckiego  „Grota”  w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

2. Czas trwania konkursu 08.11- 03.12.2022 r. 

3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest indywidualne wykonanie pracy 

plastycznej  w dowolnej technice : 



 malarstwo (malowanie dowolnymi farbami, innymi materiałami),  

 rysunek (rysowanie kredkami, mazakami, pastelami, ołówkiem i 

gumką),  

 wydzieranka lub wycinanka,  

 kolaż. 

5. Format pracy: A- 3.( 29,7 x 42 cm). 

6. Prace należy składać u p. Darii Kowalczyk lub p. Anny Telążki.  

7. Pracę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami wpisując: imię 

nazwisko autora pracy i numer klasy do której uczęszcza. 

8. Ostateczny termin złożenia pracy to 3.12. 2022 r. Prace oddawane później 

nie będą podlegały ocenie. 

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wystawiania i 

publikowania prac. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 
1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie 

powołanym przez organizatora. 

2. Prace zostaną ocenione i nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. 

3. Przy wyborze najlepszych prac konkursowych brane będą pod uwagę: 

 umiejętność twórczej interpretacji hasła tytułowego konkursu  

 kreatywne podejście do tematyki związanej ze smogiem 

 warsztat autora pracy. 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania - wyróżnień 

oraz nagród za udział w konkursie. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia 2022r. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na 

wykorzystanie danych osobowych uczestnika, prezentowanie prac na 

stronie www, Facebook. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

https://liceum4.piotrkow.pl/ szkoły. 
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