
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ogłasza międzyszkolne 

konkursy organizowane w ramach Radomszczańskich Obchodów Dnia Ziemi 2023 

„Zainwestuj w Naszą Planetę”, pod patronatem Starosty Powiatu Radomszczańskiego. 

Do udziału w konkursach zapraszamy uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych     ze  

szkół podstawowych Powiatu Radomszczańskiego. 

Rodzaje konkursów: 

✓ plastyczny „Zabawka z butelek  PET?” 

✓ film " Zero waste w domu"  

Prace wraz ze zgodą na udostępnianie wizerunku należy dostarczyć do dnia 14.04.2023r.      

na adres: ZSDiOŚ, ul. Brzeźnicka 22, do dnia 17.04.2023r. 

Z dostarczonych prac, powołane przez Organizatora Jury, wyłoni laureatów I, II i III miejsca 

oraz dwa wyróżnienia. Dla Laureatów Organizator przewidział dyplomy i atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

Nagrody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas Obchodów Dnia Ziemi w dniu 

19.04.2023r o godzinie 10.00 w siedzibie szkoły przy ul. Brzeźnickiej 22 w Radomsku. 

Regulaminy poszczególnych konkursów zamieszczone poniżej. 

Kontakt: Magdalena Aleksandrowicz 509900596 

Konkurs plastyczny 

" Zabawka z butelek PET" 

 

1. W konkursie udział biorą uczniowie klas 6, 7 i 8 ze szkół podstawowych  Powiatu 
Radomszczańskiego 

2. Uczestnicy prezentują jedną pracę dowolnej wielkości, przedstawiające zabawkę 

wykonaną z butelek PET 

3. Technika dowolna 

4. Ocenie podlegać będą: zgodność pracy  z tematem, ogólne wrażenie artystyczne. 

5.  Ocenie podlegają prace indywidualne, wykonane samodzielnie i nie pochodzące  

z zasobów Internetu. 

6. Za zajęcie I, II, III miejsca oraz zdobycie 2 wyróżnień uczniowie  otrzymają cenne 

nagrody rzeczowe. 

7. Prace należy nadesłać do dnia 14.04.2023r. 

8. Wyniki zostaną ogłoszone 19.04.2023 r. podczas Radomszczańskich Obchodów Dnia 

Ziemi 2023 

9. Z pracą należy nadesłać zgodę na upublicznianie wizerunku - załącznik poniżej 

 

 



OŚWIADCZENIE  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku uczestnika 

konkursu plastycznego i pracy konkursowej pt. „Zabawka z butelek PET”  

w konkursie towarzyszącym  Radomszczańskim  Obchodom Dnia Ziemi 2023 w Zespole Szkół 

Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. 

  

……………………………………. 

podpis uczestnika konkursu 

  

……………………         …….…………………………………. 

                                                           data                      podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs - Film 

" Zero Waste w domu" 

1. W konkursie udział biorą uczniowie klas 6, 7 i 8 ze szkół podstawowych  Powiatu 
Radomszczańskiego 

2. Uczestnicy prezentują jeden film  

3. Wymagania techniczne:  

✓ format obrazu 16:9 

✓ rozdzielczość i proporcje obrazu 1080 p: (1920 px x 1080px),  720p:(1280px x 720px) 

✓ format MP4, MOV, WMV lub AVI 

4. Ocenie podlegać będą: zgodność pracy  z tematem, ogólne wrażenie artystyczne. 

5.  Ocenie podlegają prace indywidualne, wykonane samodzielnie i nie pochodzące  

z zasobów Internetu. 

6. Za zajęcie I, II, III miejsca oraz zdobycie 2 wyróżnień uczniowie  otrzymają cenne 

nagrody rzeczowe. 

7. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane 19.04.2023r. podczas Radomszczańskich 

Obchodów Dnia Ziemi 2023  

8. Prace należy nadesłać do dnia 14.04.2023r. 

9. Wyniki zostaną ogłoszone 19.04.2023 r. podczas Radomszczańskich Obchodów Dnia 

Ziemi 2023 

10. Z pracą należy nadesłać zgodę na upublicznianie wizerunku - załącznik poniżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku uczestnika 

konkursu film i pracy konkursowej pt. „Zero waste w domu” w konkursie 

towarzyszącym  Radomszczańskim  Obchodom Dnia Ziemi 2023 w Zespole Szkół Drzewnych 

i Ochrony Środowiska w Radomsku. 

  

……………………………………. 

podpis uczestnika konkursu 

  

……………………      ……………………………………. 
                                                                                  data                      podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 


