
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
 

  
  

Regulamin Szkolnego Konkursu Ekologiczno - Plastycznego   
 „NOWE ŻYCIE OPAKOWAŃ”  

  
Znajdź piękno w rzeczach zwyczajnych, w przedmiotach codziennego użytku, 
tych które wyrzucasz i już nie zwracasz na nie uwagi - nadaj im nową 
formę, przekształć je:  

w coś innego - nowego – nowy przedmiot - w dzieło sztuki   
  

Niech to będzie piękno odnalezione w rzeczach niepotrzebnych, porzuconych  

Po prostu... daj im ... NOWE LEPSZE ŻYCIE!  

  
Może to być np. szkatułka z opakowania po serku lub wazon z butelki PET... a 

może stworzysz zupełnie nową jakość, nowy produkt?  
 

INSPIRACJĄ MOGĄ BYĆ PONIŻSZE PRACE, ALE CZEKAMY  
NA TWÓJ AUTORSKI POMYSŁ 

 

 

  
Cele konkursu:  

• zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów  

• propagowanie idei proekologicznego stylu życia  

• wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego   

• stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej 
manualnie 

• upowszechnianie inicjatyw twórczych  
 



 

Uczestnicy:   
• konkurs adresowany jest do uczniów SP nr 82  

  
Kategorie wiekowe:   

• uczniowie z klas I-III   
• uczniowie z klas IV-VI   

• uczniowie z klas VII - VIII  
  
 Techniki prac:  

• prace przestrzenne - stworzenie nowych form, przedmiotów (instalacja, 
rzeźba - z wykorzystaniem materiałów wtórnych jak plastik, makulatura) (papier 
marche)  

 
  Mile widziane eksperymenty artystyczno – techniczne :)  

 
Format - wymiary prac:  

• praca przestrzenna, bryła: 
           minimalny rozmiar 10 cm x 10cm x10cm     
           maksymalnym rozmiarze ok. 50cm x 50cm x 50cm 
 
Pracę konkursową należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na 
odwrocie pracy oraz zawierającą dane:  

• Imię i nazwisko, klasa autora  

• Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) pod kierunkiem, którego praca została 
wykonana lub informację, że praca została wykonana samodzielnie!   

  
Termin i miejsce dostarczania prac:   
 
Prace konkursowe prosimy składać w RECEPCJI SP 82 w pudełku z nazwą 
konkursu: 

 „NOWE ŻYCIE OPAKOWAŃ”   
do 23 kwietnia 2021r. 

  

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 maja 2021r. 

• Organizatorzy przyznają 3 nagrody oraz wyróżnienie w trzech kategoriach 
wiekowych  

• Zorganizują wystawę pokonkursową na terenie szkoły SP 82 
w bliżej nieokreślonym terminie lub opublikują zwycięskie projekty w GALERII 
ZDJĘĆ SP 82 

• Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia 
nagród zostanie opublikowana na stronie SP 82  

• Decyzja komisji oceniającej projekty jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 
 
  

Organizatorki  konkursu:  
Małgorzata Jarzębska  

Urszula Huryń  


