
Regulamin Międzyszkolnych Konkursów 

organizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Wody 
 

Organizatorzy: 

 Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestarszycach 

 Centrum Kulturalne w Przemyślu 

 

Cele:  

- poszerzenie wiedzy ekologicznej z zakresu występowania, bogactwa, ochrony,             

różnorodności problemów wiążących się z wodą 

- kształcenie postaw proekologicznych 

- promocja aktywnej i twórczej postawy 

- wzbudzenie zainteresowań tradycją, zwyczajami bliskiej i dalszej społeczności 
 

 

Zasady konkursu: 

1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 

województwa podkarpackiego 

2. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria wiekowe 

szkoła podstawowa - klasa 0 

                                   klasa I - III 

                                   klasa IV – V 

gimnazjum                 klasa I – II 

                                   klasa III 

3. Termin nadsyłania prac pisemnych, fotografii i prac multimedialnych, prac 

plastycznych i zgłoszeń  programów artystycznych upływa w dniu10 marca 2015 

roku. 

4. Prace i zgłoszenia należy nadsyłać pocztą zwykłą, pocztą elektroniczną; zgłaszać 

telefonicznie lub bezpośrednio w sekretariacie Arboretum  

5. Praca pisemna,  fotografia i praca multimedialna oraz praca plastyczna powinna 

zawierać metryczkę z: 

- imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora pracy 

- nazwą, numerem i adresem szkoły 

- imieniem i nazwiskiem opiekuna 

6. Zgłoszenie programu artystycznego powinno zawierać: 

      - tytuł 

      - autora tekstu 

      - imię, nazwisko, wiek, liczbę dzieci biorących udział  

- nazwę, numer i adres szkoły 

      - imię i nazwisko opiekuna 

      - czas trwania prezentacji 

      - potrzebne rekwizyty (stół, krzesła itp.) 

7. Oceny nadesłanych prac i zaprezentowanych programów artystycznych dokonują 

cztery komisje oceniające. Każda z komisji jest złożona z trzech osób – przewodniczącego 

komisji i dwóch członków. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru składu komisji. 

8. Komisje oceniające przyznają nagrody i wyróżnienia.  

9. W dniu Konferencji działa komisja oceniające prezentowane programy artystyczne. 

10.W dniu Konferencji ogłaszane są wyniki prac poszczególnych komisji – listy uczniów 

nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach. 

11.Przy ocenie prac konkursowych członkowie komisji będą brali pod uwagę: 



      - zgodność tematyczną z tegorocznym hasłem ŚDW 

      - walory merytoryczne  

      - walory artystyczne 

      - oryginalność i samodzielność  

12. Arboretum i Zakład Fizjografii dysponować będzie majątkowymi prawami autorskimi 

prac nadesłanych na konkurs. Złożenie prac jest równoznaczne ze zgodą na powyższy 

warunek.       

13. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator. 

14. Wszelkich informacji udziela sekretariat Arboretum i Zakładu Fizjografii w 

Bolestraszycach: tel.16 – 6716 64 25 
15. Konkurs odbędzie się 25 marca 2015 o godz. 900 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, ul. 

Konarskiego 7  

  
 

 

 

 SZCZGÓŁOWY REGULAMIN CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ KONKURSU 

 

 

CELE CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ KONKURSU 

 

 inspirowanie dzieci do twórczej refleksji i artystycznej wypowiedzi, na temat w aspekcie 

kulturowym 

 kształtowanie wrażliwości i szacunku dla symbolicznej i rzeczywistej roli wody w życiu 
człowieka poprzez jej ochronę i poszerzanie wiedzy 

 zachęcenie do poznawania, zwyczajów i tradycji związanych z żywiołem 

 motywowanie do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy na temat motywu wody 
w tekstach kultury 

 krzewienie i upowszechnianie kultury żywego słowa  

 prezentacja twórczości dziecięcej 

 

ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ KONKURSU 

 

 konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:  
– szkoła podstawowa klasy I-IV  

– szkoła podstawowa klasy V-VI i gimnazjum  



 temat konkursu uczestnicy mogą prezentowad w trzech kategoriach: 1) wiersz 2) piosenka 3) 
inscenizacja 

 każdy uczestnik (uczestnicy) prezentuje temat w jednej, wybranej przez siebie kategorii  

 czas trwania prezentacji nie może przekroczyd 15 minut 

 prezentacja może zostad wzbogacona środkami teatralnymi (ruch, gest, rekwizyt), jeżeli 
służą one twórczej interpretacji 

 w prezentacji dopuszcza się wykorzystanie tekstów autorskich (należy to zaznaczyd w karcie 
zgłoszenia), które należy zaprezentowad w formie recytacji (teksty przeczytane nie będą 
oceniane). 

 

KRYTERIA OCENY CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ 

 ocenie podlegać będzie: 

      – zgodność prezentowanego tekstu z tematem konkursu 

      – estetyka wypowiedzi 

      – spójność prezentowanego tekstu 

      – umiejętność recytacji i poprawnego mówienia zgodnego z zasadami  

          języka polskiego 

 

Z A P R A S Z A M Y 

      
 

 


