
  

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 

Dzieci  

 „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz 

 i szanujesz”  
  

  

 Temat i cel konkursu 

  

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta 

znasz i szanujesz”.  

2. Cele konkursu:  

1) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych 

zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;  

2) popularyzowanie Wykazu czynności niebezpiecznych związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.    

 

Uczestnicy konkursu   

  

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących 

kategoriach wiekowych:  

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej, 

 II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.   

    

  

Zadanie konkursowe   

  

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,  

 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym 

rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt 

gospodarskich.    

2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu  z materiałów 

trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu 

 i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.   

3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

uczestnika konkursu.   

Kryteria oceny   

  

1. Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wszystkich szczebli wezmą pod 

uwagę:   

a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 5 pkt.);  

b) oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu (max. 3 pkt.);  



c) walory estetyczne pracy (max. 2 pkt).    

2. Każdy z Członków Komisji Konkursowych wszystkich etapów konkursu ocenia 

zakodowane przez nadanie im odpowiedniego numeru prace konkursowe, według 

kryteriów zawartych w pkt. 1. O wygranej zadecyduje łączna suma punktów przyznana 

w ramach kryteriów od wszystkich Członków Komisji. W przypadku równej liczby 

punktów otrzymanej przez prace konkursowe, decyduje głos Przewodniczącego.  

 Z posiedzenia Komisji sporządza się Protokół, a zawarte w nim postanowienia i werdykty 

są ostateczne.  

  

Organizacja eliminacji  

  

1. W Województwie Mazowieckim konkurs przebiega w dwóch etapach:   

a) PT KRUS,   

b) wojewódzkim.   

2. . Termin oddania prac konkursowych upływa z dniem 24 lutego 2020 roku  

Do Pani E .Stawskiej 

 Nagrody   

  

1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.   

2. Nagrody rzeczowe:  

a) etap I /etap PT KRUS/:  

I nagroda o wartości do 200 zł  

II nagroda o wartości do 170 zł     

III  nagroda o wartości do 130 zł   

 

      b) etap II /wojewódzki/:  

I nagroda o wartości do 1.100 zł  

II nagroda o wartości do 850 zł  

III nagroda o wartości do 700 zł  

            Wyróżnienie o wartości do 500 zł  

    

  

  

  

         

                                        


