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Konkurs plastyczno-literacki pt. „ZDROWA WODA – CZYSTA WODA” Jeden dzień z życia Kropelki 

Wody jest integralną cześćią programu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Niezwykłe przygody z 

Kropelką Wody” realizowanego w ramach promocji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1 gospodarka wodno-ściekowa. Wydatki współfinansowane 
ze środków Funduszu Spójności realizowane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr 
POIS.01.01.00-00-055/08-02 z dnia 27.07.2009 r. 
 
Organizator: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach 
83-340 Sierakowice ul. Kartuska 12 
KRS nr 0000285473, NIP: 589-19-17-078; REGON: 220454239 
tel./fax 058 684-73-41; e-mail: wodociagi@sierakowice.pl www.pwik.sierakowice.pl   
 
Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas oraz grup przedszkolnych, będący beneficjentami 
projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Niezwykłe przygody z Kropelką Wody”, których 
opiekunowie - nauczyciele wyrazili na piśmie zgodę na przystąpienie do tegoż projektu. 
 
Cele konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, 
- nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka,  
- kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody,  
- kształtowanie wiedzy na temat produkcji, uzdatniania, oczyszczania, oszczędzania wody oraz roli 

człowieka i jego wpływu na środowisko,  
- rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą. 
 
Wymogi dotyczące prac plastycznych: 

Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze formatu A4 lub A3. Praca 
nadesłana na konkurs jest pracą samodzielną dziecka. 

Prace są oceniane według następujących kryteriów: 

• zgodność z tematem, 

• kompozycja i oryginalność ujęcia tematu, 

• estetyka pracy. 
Na rewersie praca musi być opisana w następujący sposób: 

• Imię i nazwisko dziecka, 

• Wiek, 

• Klasa oraz Szkoła do której dziecko uczęszcza, 

• Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 
 
Wymogi dotyczące prac literackich: 

Prace literackie mogą zostać wykonane w formie opowiadania lub wiersza. Utwór nadesłany na 

konkurs jest samodzielną pracą, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Nie 

może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych 

utworów. 

Praca konkursowa nie może przekroczyć 2 stron rękopisu na papierze formatu A4.  

Prace są oceniane według następujących kryteriów: 

• zgodność z tematem, 

• kompozycja i oryginalność ujęcia tematu, 

• poprawność językowa, 

• estetyka pracy. 
Na rewersie praca musi być opisana w następujący sposób: 

• Imię i nazwisko dziecka, 

• Wiek, 

• Klasa oraz Szkoła do której dziecko uczęszcza, 

• Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 

 



 

 
Wymogi formalne: 

Uczestnicy konkursu wykonują wyłącznie jedną pracę związaną z tematem konkursu tj. „ZDROWA 

WODA – CZYSTA WODA” Jeden dzień z życia Kropelki Wody. Prace dzieci wykonują samodzielnie, 
podczas zajęć szkolnych lub pozalekcyjnych (świetlica, koła zainteresowań itp.).  
Dzieci w wieku przedszkolnym i z klas młodszych (pierwszych i drugich) wykonują prace plastyczne 
natomiast dzieci z klas starszych (trzecich) wykonują prace literackie. 
 
Czas obowiązywania: 

Konkurs rozpoczyna się 1 maja 2014 r. 
Informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej 
organizatora pod adresem: www.pwik.sierakowice.pl – zakładka Edukacja Ekologiczna. 
 
Prace konkursowe należy przekazać do dnia 26 maja 2014 r. dla uczniów szkoły podstawowej oraz 
do dnia 30 maja 2014 r. dla dzieci przedszkolnych. 

 

Miejsce składania prac konkursowych: 
Siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach ul. Kartuska 12 (I 
piętro, sekretariat). 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi 31 maja 2014 r. podczas Festynu 
Rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach dla uczniów szkoły podstawowej.  
Natomiast dla dzieci przedszkolnych rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 czerwca 2014 r. podczas 
Festynu Rodzinnego przy Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach. 
 
Jury, wyłonienie zwycięzców: 

Jury, składać się będzie z trzech (3) członków: przedstawiciela PWiK Sp. zo.o., plastyka-grafika oraz 
specjalisty z dziedziny ochrony środowiska. 
 
Spośród otrzymanych prac zostanie wyłonionych 12 laureatów w następujących kategoriach: 
- Prace plastyczne - Dzieci przedszkolne (4 nagrody) 
- Prace plastyczne – uczniowie klas pierwszych i drugich (4 nagrody) 
- Prace literackie – uczniowie klas trzecich (4 nagrody) 
 
Autorzy wybranych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
 
Postanowienia końcowe: 

Koszty związane z wykonaniem i dostarczeniem prac oraz odbiorem nagród ponosi uczestnik. 
Prace wykonane niesamodzielnie oraz niepodpisane nie będą brane pod uwagę podczas oceny. 
Nadesłane prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w Szkole Podstawowej w 
Sierakowicach oraz w Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach. 
 

Przewiduje się także wykorzystanie nadesłanych prac do publikacji w postaci plakatów, ulotek bądź 

innych materiałów reklamowych związanych z promocją programu. W związku z powyższym 

zakłada się, iż złożenie pracy konkursowej jest tożsame z wyrażeniem zgody na jej publikację, a 

wszelkie prawa autorskie przechodzą na rzecz organizatora konkursu. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie po ogłoszeniu konkursu. 
Interpretacja zapisów regulaminu pozostaje w wyłącznej gestii organizatora. 
Wszelkie pytania związane z organizacją konkursu należy kierować do biura organizatora w siedzibie 
PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach ul. Kartuska 12; e-mail: wodociagi@sierakowice.pl. 
 
 
Zatwierdzam: 

Prezes Zarządu 
 /-/ Tomasz Zdanowicz  

 


