
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2021 

Regulamin konkursu plastycznego „Światowy Dzień Wody” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu plastycznego organizowanego w związku ze Światowym Dniem 

Wody 2021 przypadającym na 22 marca. 

2. Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 49 w Warszawie. 

3. Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2021 roku. 

4. Konkurs organizowany jest dla uczniów liceum: kl. I-III, 

2. CEL KONKURSU 

Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie w zakresie: 

• znaczenia wody dla życia na Ziemi, 

• oszczędzania wody, 

• kształtowania postaw i przyzwyczajeń proekologicznych, 

• budowanie świadomości osobistego wpływu na zmiany w środowisku. 

3. PRZEBIEG KONKURSU  

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej - plakatu ilustrującego hasło „Światowy Dzień 

Wody”: 

Plakat w formacie A2, należy wykonać dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (np. rysunkowej, 

malarskiej, papierowego kolażu).    

2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

3. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora plakatu, klasa. 

4. Prace należy składać w portierni Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie. 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Złożone prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematyką konkursu oraz kreatywności twórców. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią w dniu 23 marca 2021 r.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie. 

4. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021. 

5. Poprzez złożenie pracy na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie jej na stronach internetowych,  

w materiałach, wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie wraz  

z podaniem autorstwa. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie zwraca prac. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu warunków 

Regulaminu. 

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie w zakładce 

„Aktualności - Konkursy”. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 


