
KONKURS 

RECYKLINGOWA 

REPRODUKCJA 

 

Zachęcamy do udziału w ekologicznym konkursie zorganizowanym z 

okazji Światowego Dnia Recyklingu. Konkurs przeznaczony jest dla 

uczniów klas VII i VIII i ich Rodziców. Polega na stworzeniu kopii 

znanego obrazu SŁONECZNIKI autorstwa Vincenta Van Gogha z 



dostępnych materiałów wtórnych (plastik, papier, szkło, metal). 

Format pracy A2. Konkurs startuje 6 marca 2023r.  

 

RECYKLINGOWA REPRODUKCJA – KONKURS ZORGANIZOWANY Z OKAZJI 

ŚWIATOWEGO DNIA RECYKLINGU. 

Drodzy Uczniowie (klas VII i VIII) i Rodzice, zapraszamy Was do wzięcia udziału 

w konkursie ekologicznym na stworzenie własnej wersji obrazu SŁONECZNIKI 

Vincenta Van Gogha. 

INFORMACJE OGÓLNE. 

1. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest p. Agata Drzewek, nauczyciel 

biologii oraz nauczyciele należący do Szkolnej Ligii Przyrody przy współpracy z 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Radzyminie, Referatem Gospodarki 

Odpadami. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII i ich Rodziców 

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana 

Pisarka w Radzyminie 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac biorących udział w 

konkursie do celów własnych, w szczególności do publikacji na stronach 

internetowych Organizatora oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Radzyminie. 

5. Organizator Konkursu powołał komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją 
Konkursową". 
 
W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby: 

 Agata Drzewek – przewodniczący komisji, 

 Maria Klimkiewicz – członek komisji, 

 Barbara Stańczak – członek komisji (ZGK) 

  

CELE KONKURSU. 

1. Propagowanie wśród młodzieży idei segregacji odpadów. 



2. Uświadomienie konieczności ochrony środowiska. 

3. Rozwój umiejętności plastyczno-technicznych oraz wyobraźni uczniów. 

4. Kształtowanie zdolności artystycznych. 

5. Współpraca międzypokoleniowa. 

6. Rozbudzenie kreatywności. 

7. Nauka współpracy. 

TEMATYKA KONKURSU. 

1. Reprodukcja słynnego obrazu Vincenta Van Gogha SŁONECZNIKI stworzona 

na nowo z materiałów przeznaczonych do recyklingu (materiały wtórne: plastik, 

papier, szkło, metal). 

2. Format pracy A2 (liczymy na widoczne detale obrazu). 

3. Do pracy należy dołączyć informacje dotyczące uczestnika konkursu: imię, 

nazwisko, klasa. 

4. Na konkurs można oddać jedną pracę. 

5. Pracę należy przynieść do sali 1.01 w terminie do 20 marca 2023r. (można 

wcześniej, jednak nie później niż 20 marca 2023r.) 

KRYTERIA OCENIANIA. 

1. Dostarczone prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi 

kryteriami: 

-pomysłowość, 

-kreatywność, 

-różnorodność używanych materiałów, 

-estetyka, 

-podobieństwo do oryginalnego obrazu SŁONECZNIKI Vincenta van Gogha. 

TERMINY. 

1. Ogłoszenie konkursu: 6 marca 2023r. 



2. Termin dostarczenia prac: do 20 marca 2023r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu: 22 marca 2023r. 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. 

2. Kryteria oceny prac konkursowych: 

a) zgodność przedstawionych w pracy elementów z przedmiotem i celem 

konkursu, 

b) kreatywność i innowacyjność pracy, 

c) oryginalność pomysłu 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu  22 marca 2023r.  

   na stronie internetowej szkoły  

  w mediach społecznościowych Organizatora 

   na tablicy ogłoszeń przy bibliotece szkolnej 

4. Nagrody: 

a) za uczestnictwo w konkursie każdy uczestnik otrzyma nagrody 

ufundowane przez Radę Rodziców oraz Zakład Gospodarki komunalnej w 

Radzyminie 

b) za zajęcie: 

 I miejsca : voucher do księgarni Papirus , wartość 100zł  

 II miejsca: voucher do księgarni Papirus , wartość 75 zł  

 III miejsca : voucher do księgarni Papirus, wartość 50 zł 

Dodatkowo komplet książek: „Śmieci, to o czym dorośli Ci nie mówią” oraz 

„Klimat to o czym dorośli Ci nie mówią”. 

c) nagrody w konkursie sponsoruje Rada Rodziców oraz Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Radzyminie, 

d) organizator konkursu przewiduje wręczenie dyplomów pamiątkowych za 

wyróżnione prace. 

5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie ma 

możliwości zamiany nagrody na środki pieniężne. 

6. Z pracy Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

 

 

 



 

 Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoważne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 

2. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach 

hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 471 z późn. 

zm.). 

3. Prace konkursowe można odebrać w 23. 03.2023 r. do dnia 27.03.2023 r. 

Po tym terminie prace konkursowe zostaną zniszczone lub przechodzą na 

własność organizatora. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje 

podejmuje Organizator. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 


