
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO  

„MOJE DRZEWO ZMIENIA ŚWIAT” 
 

 

 

 

CELE KONKURSU: 

Celem nadrzędnym konkursu jest budowanie świadomości społecznej na temat globalnych 

zmian klimatu i możliwości pozytywnego wpływu na te zmiany na poziomie lokalnym. 

Zamiarem konkursu jest również edukacja ekologiczna i integracja lokalnej społeczności. 

 

ZADANIEM KONKURSOWYM JEST WYKONANIE PRACY LITERACKIEJ LUB 

PLASTYCZNEJ PREZENTUJĄCEJ DOBROCZYNNY WPŁYW DRZEW NA 

OTOCZENIE CZŁOWIEKA. 

 

UCZESTNICY: 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Skawina, niezależnie 

od wieku.  

 

NAGRODY: 

Nagrodami w konkursie są sadzonki drzew, które zwycięzcy posadzą w Parku Miejskim w 

Skawinie podczas pikniku w dniu 18 maja 2019 roku. Drzewa zostaną opatrzone 

pamiątkowymi tabliczkami z nazwiskami/nazwami zwycięzców. Jury przyzna 20 

równorzędnych nagród dla 20 uczestników konkursu. 

 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

Prace przyjmowane będą od 24 kwietnia do 10 maja 2019 roku w Dziale Marketingu i PR w 

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Konstytucji 3 Maja 4.   

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę plastyczną LUB literacką. 

   

 

OCENA PRAC: 

Jury oceniać będzie: 

- zgodność z tematem, 

- zgodność z regulaminem, 

- walory estetyczne, 

- oryginalność, 

- dobór technik plastycznych/literackich, 

- samodzielność wykonania prac. 

 

 

 



 
 

 

 

TECHNIKA WYKONYWANIA PRAC: 
Praca plastyczna wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malunek, wyklejanka, grafika) w 

maksymalnym formacie A3. Do konkursu nie będą przyjmowane prace przestrzenne. 

 

Praca literacka (np. wiersz, opowiadanie) mieszcząca się na kartce formatu A4. 

 

 

OPIS PRAC: 

Dostarczane prace należy czytelnie opisać zamieszczając do pracy lub na jej odwrocie: 

 

w przypadku prac indywidualnych 

- imię i nazwisko autora/autorów pracy 

- adres zamieszkania 

- telefon kontaktowy 

 

w przypadku prac zbiorowych 

- nazwa i adres jednostki 

- imię i nazwisko opiekuna/osoby koordynującej 

- telefon kontaktowy 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, wyniki konkursu zostaną 

również podane na stronie www.ckis.pl. Wręczenie pamiątkowych dyplomów i uroczyste 

posadzenie drzewek odbędzie się 18 maja 2019 podczas pikniku w Parku Miejskim w 

Skawinie. Nagrodzone prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w budynku 

basenu „Camena” (ul. Żwirki i Wigury 11 w Skawinie). 

 
 

http://www.ckis.pl/

