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„Kim jest KŁODZKI NBS?” 

Konkurs plastyczny 
 

         DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 
 

Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną miasta przed 
zmianami klimatycznymi.  

 
„Kłodzki NBS” oczami mieszkańca. 

My „projektujemy”. Wy „projektujecie”. Wspólnie zdziałamy więcej. 
 

W ramach realizowanego przez Gminę Miejską projektu „Kłodzki NBS”, który 
adaptuje nasze miasto do zmian klimatu zapraszamy Was do udziału w konkursie 
plastycznym. Pokażcie nam jak Wy widzicie „Kłodzki NBS”!  
Nasz klimat – nasza sprawa!! Zwizualizujmy „Kłodzki NBS”.  
Wy nadajcie mu wygląd, cechy, charakter, ekoatrybuty...to co tylko skojarzy się  Wam  
z realizowanym przez nas projektem. Wymalujcie „Kłodzki NBS” 
Jesteśmy ciekawi efektów.  
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

I. Organizator i cel konkursu: Gmina Miejska Kłodzko  
Patronat nad konkursem objął Pan Michał Piszko – Burmistrz Miasta Kłodzko 
 

II. Cele konkursu: 
 

- propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży; 
 

- rozwijanie wyobraźni; 
 

- motywowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego; 
 

- integracja uczestników oraz wymiana do świadczeń między szkołami; 
 

- propagowanie walorów miejsc zamieszkania uczestników; 
 
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac. 
 

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół podstawowych 
 
           położonych na terenie gminy miejskiej Kłodzko. 
 

2. Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych: 
 

1) I grupa - klasy I - III szkoły podstawowe; 
 

2) II grupa - klasy IV - VI szkoły podstawowe; 
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3) III grupa - klasy VII – VIII szkoły podstawowe. 
 

 
IV. Forma prac konkursowych 

 
1. Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualie z zachowaniem 

wszelkich praw autorskich. 
2. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
3. Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w 

żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane. 
4. Forma pracy: 

 
• Technika prac dowolna, rysunek, wyklejanka, kolaż zdjęć  - 

pozostawiamy to waszej inwencji twórczej 😊😊 
5. Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię  

i nazwisko, wiek uczestnika, adres zamieszkania, kategorię oraz imię i nazwisko opiekuna 
(nauczyciela lub rodzica) . 

 
V. Termin i miejsce dostarczenia prac konkursowych. 

 
 Prace należy składać do dnia 31.03.2022 r. w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta w 
Kłodzku 
 Pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko 

 
VI. Sposób oceny prac konkursowych 

 
1. Ocena prac dokonana zostanie prze komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu. 
 

Komisja uwzględni następujące kryteria: 
 

• Zgodność pracy z tematem wiodącym konkursu 
 

• Staranność wykonania i samodzielność 
 

• Oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej zawartej 
 

w haśle konkursowym 
 

• Wrażenia artystyczne. 
 
VII. Informacja o sposobie wykorzystania lub zwrotu prac konkursowych 
 

1. Najciekawsze prace mogą być opublikowane oraz wykorzystane do edukacji 
ekologicznej na terenie gminy. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do 
nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatora konkursu, w każdej formie z 
użyciem wszelkich środków technicznych. 

3. Prace nie będą zwracane. 
 

VIII. Nagrody 
 

1. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc a dla 
wszystkich uczestników wystawę pokonkursową i nagrody pocieszenia.  
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Organizator zastrzega ewentualną zmianę terminu. 
IX. Komisję Konkursową powołuje organizator. 
X. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 
XI. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 8656428, mail: 
a.kostrzewska@um.klodzko. 
 

Ochrona klimatu to nie tylko podejmowanie instytucjonalnych inicjatyw, ale również 
codzienne budowanie przez nas wszystkich nawyków, które mają pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne. Ponieważ „Kłodzki NBS” to również mieszkańcy a wiemy, że  klimat 
tworzą ludzie, pragniemy przyczyniać się do poszerzania wiedzy i podnoszenia świadomości 
ekologicznej naszego całego społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że metodą małych kroków 
możemy wypracować wspólną troskę o środowisko naturalne. 
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