Konkurs „Ekologiczna Marzanna”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w
Legionowie. Koordynatorem konkursu jest pani Dorota Chotomska oraz pani Izabela
Czapiewska.
2. Cele konkursu
- propagowanie recyklingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do
tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych;
- rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich
wykorzystania;
- przybliżenie wiadomości o marzannie jako symbolu wierzeń ludowych.

Zasady i warunki konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III i zostanie przeprowadzony w dwóch
kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 0-I
- uczniowie klas II-III
2. Tematem konkursu jest przygotowanie przestrzennej pracy - postaci marzanny. Nie jest
konieczne umieszczanie marzanny na kiju. Maksymalny wymiar marzanny -1m x 1m x 1m.
Prace powinny być wykonane głównie z odpadów, nadających się do recyklingu.
W wykonaniu pewnych montażowych i technicznych elementów pracy może pomagać osoba
dorosła.
3. Termin ostateczny przekazania prac: 19.03.2021 r.
4. Prace należy przekazać organizatorom (sala nr 21) lub do wychowawcy klasy.
5. Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą: imię, nazwisko, klasę.
6. Każda praca może mieć tylko jednego autora (wyjątkiem jest rodzeństwo z tej samej
kategorii wiekowej).
7. Kryteria oceny pracy:
- estetyka pracy,
- stopień trudności,
- samodzielność wykonania,
- kreatywność w ujęciu tematu.
8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
9. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców konkursu,
którzy zajęli odpowiednio I, II oraz III miejsce dyplomy
i nagrody rzeczowe.
10. Zwycięzców konkursu wyłoni dyrekcja szkoły.

11. Wszystkie prace będą umieszczone na wystawie pokonkursowej na terenie szkoły.
12. Przekazane na konkurs prace stają się własnością organizatora.
13. Wyniki konkursu będą ogłoszone i umieszczone na stronie internetowej szkoły do dnia
26.03.2021 r.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac strona internetowa, szkolny Facebook, lokalna prasa.
15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.

Dane osobowe uczestników
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie.

