
 

 

 

 Natura dla wody, woda dla natury 
      

 

                          W związku z obchodzonym w dniu 22 marca 2018 roku Światowym Dniem Wody  

 Wodociągi Dębickie sp. z o.o. w Dębicy,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Dębicy, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy oraz Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa  Weldon SCHOOL  w Dębicy 

pod patronatem 

Burmistrza Miasta Dębica 

zapraszają uczniów klas I-VII ze szkół podstawowych z terenu miasta Dębica do udziału                    

w V edycji konkursu, którego hasło przewodnie w tym roku brzmi: „Natura dla wody,             

woda dla natury”- konkurs plastyczno-literacki. 

 

        Wody pitnej wciąż brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Szacuje się, iż obecnie 

2,1 miliarda ludzi na naszym globie nie ma dostępu w domu do bezpiecznej wody, nadającej się 

do spożycia. Ma to wpływ na ich życie, zdrowie, edukację i źródła utrzymania.  

Zanieczyszczenie środowiska, zaburzanie naturalnych ekosystemów, rabunkowe wycinanie 

lasów, ekspansja urbanistyczna, globalne ocieplenie klimatu oraz wiele innych jeszcze 

czynników negatywnie wpływa na jakość i ilość wody przydatnej do spożycia przez ludzi. 

Podglądając przyrodę, znajdujemy wiele  podpowiedzi na ochronę cennego dobra -  wody.  

Natura sama znajduje sposoby na ograniczanie powodzi, suszy i zanieczyszczania wód. 

Wykorzystajmy te rozwiązania, mówmy o nich. Niech „zielony” kolor w naszych miastach 

wypiera kolor szary. Przywracanie naturalnych terenów, sadzenie lasów, pozostawianie rzek ich 

naturalnemu biegowi, przywracanie terenów podmokłych, które są siedliskami wielu  gatunków 

ptaków i zwierząt to wyzwania roku 2018. Hasło Światowego Dnia Wody to „Natura dla wody" 

- odkrywanie naturalnych rozwiązań dla wyzwań związanych z brakiem i zanieczyszczaniem 

wody w XXI wieku. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć wszystkim               

o tym, że wodę trzeba szanować. 



Regulamin Konkursu  : 

 
1.Cele konkursu:  

➢ uświadamianie uczniom, jak wielką rolę odgrywa woda w życiu człowieka oraz jak ważna             

jest jakość spożywanej wody 

➢ kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie świadomości ekologicznej 

➢ wdrażanie do dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby 

➢ wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość, czystość 

➢ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 

➢ pobudzanie twórczej inwencji w sferze działalności plastycznej, literackiej 

➢ rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich 

➢ uwrażliwianie na piękno polskiego słowa, zamkniętego w  utworach prozatorskich 

➢ zachęcanie do poszukiwania nowych technik, rozwijanie kreatywności 

➢ kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 

artystycznych 

➢ promowanie uczniów uzdolnionych artystycznie poprzez prezentację ich prac                            

dla szerszego kręgu odbiorców.  

2.Adresaci  konkursu : 

Konkurs  skierowany  jest do  uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Dębica -  

w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kategoria I  

uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – praca plastyczna  

Kategoria II 

uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej- praca  literacka. 
 

3. Warunki  konkursu : 

Kategoria I  (klasy I-III) 

Zadaniem uczniów z klas I-III jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej,               

zainspirowanej hasłem przewodnim Konkursu, za pomocą dowolnie wybranej techniki płaskiej 

(malarstwo, rysunek, plakat, akwarela, pastele, collage, techniki mieszane, itd.).  

Format pracy - od A-2 do A-3. 

Każdy autor może złożyć jedną  samodzielnie wykonaną pracę konkursową.  

 

Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane:  

1.Imię i nazwisko autora pracy plastycznej  

2.Klasa  

3.Nazwa i adres szkoły 

4.Imię i nazwisko opiekuna artystycznego/nauczyciela. 

Uwaga: Prac plastycznych nie wolno zginać ani rolować, wszelkie naklejane na pracy elementy 

muszą być w sposób trwały umocowane/przyklejone (np. wykorzystane materiały sypkie, 

pasmanteryjne, itp.). 

 



Kategoria II (klasy IV-VII)  

Zadaniem uczniów z klas IV-VII jest indywidualne przygotowanie pracy literackiej- prozatorskiej, 

zainspirowanej hasłem przewodnim Konkursu.  

Wymogi pracy: 

 – maksymalnie dwie strony A-4 wydruku komputerowego (Times New Roman, czcionka „12”, 

interlinia pojedyncza)  lub  dwie strony A-4  czytelnie napisanego tekstu.  

Na samym dole pracy należy umieścić podpis autora, klasę. 

Teksty konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być wcześniej 

publikowane i nagradzane w innych konkursach.  

 

Do pracy literackiej należy dopiąć kartkę zawierającą następujące dane:  

1.Imię i nazwisko autora pracy literackiej  

2.Klasa  

3.Nazwa i adres szkoły 

4.Imię i nazwisko opiekuna artystycznego/nauczyciela. 

 

4. Termin  i  miejsce  składania  prac  konkursowych : 

Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 14 marca 2018 roku                       

w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy,            

ul. Szkotnia14,  w godz.7-15,  tel. 14  6812603.   

 

5.Ocena  prac  i  rozstrzygnięcie  Konkursu : 

Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatorów Konkursu.  

Kryteria oceny prac plastycznych:  

-samodzielność wykonania,  

-staranność, estetyka, 

- oryginalność, pomysłowość, 

-zgodność z hasłem przewodnim Konkursu. 

Kryteria oceny utworów literackich: 

- twórczy charakter utworu, 

-poprawność stylistyczna i językowa, 

-zgodność z mottem przewodnim Konkursu, 

-oryginalność i samodzielność, 

-ogólna estetyka pracy. 

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22 marca 2018 r. o godz.17.00                        

w Galerii Handlowej „Raj” Dębica, ul. Rzeszowska 114* 

(*Organizatorzy Konkursu zastrzegają, iż dopuszczalna jest zmiana miejsca lub godziny 

podsumowania Konkursu na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora). 

Placówki, z których wyłonieni zostaną laureaci, powiadomione zostaną wcześniej telefonicznie.  

Dla  autorów  nagrodzonych i wyróżnionych prac przewidziane są cenne nagrody.  

Zwycięskie prace konkursowe mogą także zostać wykorzystane do stworzenia książki                 

o wodzie (teksty literackie) oraz do jej zilustrowania (prace plastyczne). 

 



6. Pozostałe  warunki  Konkursu : 

Złożone na Konkurs prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów Konkursu. 

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do upublicznienia złożonych prac konkursowych 

poprzez wystawę prac na forum publicznym (w galerii, na korytarzu szkolnym Organizatora) oraz 

przez publikację zdjęć prac, tekstów literackich wraz z podaniem imienia  i nazwiska autora pracy, 

wieku oraz nazwy szkoły, do której uczeń uczęszcza - w mediach (np. prasa, telewizja, Internet) 

oraz na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. 

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane ani wystawiane. 

Każda szkoła składająca prace konkursowe zobowiązana jest do czytelnego wypełnienia                      

i złożenia wraz z pracami Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr1                          

do niniejszego Regulaminu.  

Złożenie prac wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne                          

z akceptacją warunków Regulaminu Konkursowego. 

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr1    

                                                                                                                     ……….……………….                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                            /pieczątka szkoły/                                                                                                                                                      

FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY 

Praca plastyczna/ Praca literacka* 
(*niewłaściwe skreślić) 

 

Konkurs pod hasłem: Natura dla natury, woda dla natury 

 

1.Nazwa i adres szkoły podstawowej:………………………………………………………………. 

....................................................................................................................................…...………….. 

 2.Telefon .……………………………………………………………………………....................... 

3.Adres e-mail.………………………………………………………………………………………. 

4.Imię i nazwisko opiekuna  artystycznego/nauczyciela, tel. kontaktowy: 

…………………………………………………………………………............................................. 

5.Dane ucznia/autora pracy konkursowej wraz z podpisem ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka, potwierdzającym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dziecka. 

Imię i nazwisko ucznia/ 

autora pracy konkursowej 

Klasa Podpis autora pracy 

konkursowej 

Podpis rodzica/ opiekuna 

prawnego ucznia 

przygotowującego  pracę * 

 

 

 

   

 

UWAGA!* Podpis rodzica/ opiekuna prawnego ucznia przygotowującego pracę konkursową                    

jest  równoznaczny z wyrażeniem zgody rodzica/ opiekuna prawnego ucznia na: 

• umieszczanie i przetwarzanie  danych osobowych ucznia w bazie adresowej Organizatorów                           

z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszystkich działaniach związanych  z Konkursem              

(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.), 

• wykorzystanie przez Organizatorów prac konkursowych oraz danych autorów prac do celów 

edukacyjnych oraz  na ich  publikację  w mediach, 

• zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu prawa autorskiego, zarówno przez  samych autorów prac 

konkursowych, jak  i  przez ich rodziców/opiekunów prawnych.  
 

  

Dębica, dnia ……………………………… 
 


