
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu dotyczące wykonania  

i zaprezentowania stroju ekologicznego z surowców selektywnie zbieranych,               

pt. „Pokaz Eko Mody ”. 

 

1. Adresaci konkursu:  

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej  

im. Janusza Korczaka w Józefosławiu. 

2. Cel główny: 

• popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu. 

3. Cele szczegółowe: 

• zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania  

lub przetworzenia, 

• poszerzanie świadomości ochrony środowiska, 

• wykorzystanie surowców wtórnych do projektów strojów ekologicznych, 

• zabawa twórcza.  

4. Warunki uczestnictwa : 

• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty 

zgłoszenia z oświadczeniem  (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)  

w terminie do 20 kwietnia 2022r do organizatorów, 

• uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego przygotowania, jednego stroju 

ekologicznego, z materiałów gotowych do ponownego wykorzystania  

m.in. opakowania plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura,  

czyli materiały, które wciąż bywają spalane w domowych piecach  

(do jednego projektu maksymalnie jeden projektant- uczeń!), 

• temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, do szkoły itp.),  

• nie ma ograniczeń w ilości osób z jednej klasy biorących udział w konkursie. 

 



5. Kryteria i Ocena: 

• uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy IV-V oraz klasy VI- VIII, 

• prezentacja strojów odbędzie się na pokazie mody w dniu 27 kwietnia 2022 r., 

który będzie zwieńczeniem  konkursu,  

• przy ocenie stroju brane będą pod uwagę:  

a) wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych strojów z regulaminem 

b) pomysłowość i oryginalność, 

c) estetyka wykonania, 

d) sposób zaprezentowania stroju, 

e) wytrzymałość/ trwałość podczas pokazu. 

f) zawartość merytoryczna opisująca materiały, z których został wykonany strój.   

 

Uczestnik biorący udział w pokazie ma obowiązek w paru zdaniach opowiedzieć:  

-  jak powstał i z czego składa się dany surowiec,  

-  jak długo będzie trwał jego rozkład bez segregacji odpadów,  

   które użył do wykonania stroju. 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2022 roku , 

• spośród zaprezentowanych strojów jury wybierze po trzech zwycięzców  

z każdej grupy, 

• zwycięzcy otrzymują nagrody oraz dyplomy. 

 

7. Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza  

Korczaka w Józefosławiu: 

• Agata Wilusz  

• Agnieszka Swobut  

 

Wszystkim uczestnikom organizatorzy życzą twórczej pracy oraz rozwijania 

kreatywnego patrzenia na świat 

 


