
Regulamin konkursu „Pokaz eko Mody”. 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów  

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. 

2. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia 

z oświadczeniem, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie 

nieprzekraczającym datę 12.10.2020r. 

4. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 

a) grupa I: przedszkole, 

b) grupa II: klasy 1- 3, 

b) grupa III: klasy 4- 8. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych lub ich 

elementów, do wykonania których wykorzystane zostaną m.in. opakowania 

plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura, czyli materiały, które wciąż 

bywają spalane w domowych piecach. 

6. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.  

7. Prezentacja strojów odbędzie się na pokazie mody, który będzie zwieńczeniem 

konkursu. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Należy jednak 

pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką. Strój bądź jego 

elementy muszą być wykonane z surowców wtórnych. 

8. Komisja konkursowa dokona oceny prac, przyznając nagrody w odpowiednich 

kategoriach wiekowych. 

9. Kryteria oceny strojów: 

a) wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem 

b) pomysłowość i oryginalność, 

c) estetyka wykonania, 

d) sposób zaprezentowania stroju, 

e) wytrzymałość/ trwałość podczas pokazu. 

10. Termin i miejsce pokazu: 16.10.2020r., godz. 12:00, boisko szkolne (w razie 

niepogody sala gimnastyczna/ korytarz na 1 piętrze. 

11. Spośród zaprezentowanych strojów jury wybierze po dwóch zwycięzców z każdej z 

grup wiekowych. 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na udział w konkursie „Pokaz eko Mody” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………. w konkursie „Pokaz eko Mody” 

orgaznizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Gliwicach w dniu 

16.10.2020r. 

Równocześnie wyrażam zgodę na publikację zdjęć konkursowych mojego 

dziecka na stronie internetowej oraz facebooku’u zarówno Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach, jak również patrona akcji „ekoLOGICZNIE” 

firmy Eko Max. 

 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 


