
MAŁE DZIECI NIE CHCĄ ŚMIECI – XXV EDYCJA 
 

pt. „Woda jest jak życie - korzystaj z niej należycie” 
 

Konkurs plastyczny skierowany do dzieci wychowania przedszkolnego  
oraz uczniów klasy I-III szkół podstawowych 

 

 

Bajki z cyklu „Wielka podróż Sebka i Zuzi”, w tym  przygodę 

czwartą  pt. „Suchy staw” w formie słuchowiska dla dzieci 

lub książeczki do czytania  znajdziesz na stronie www.kzg.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informuje się, iż zgłaszając się do udziału w konkursie dobrowolnie wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018  poz. 1000 z późn. zm.). Odmowa podania wymaganych 
danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie. Ponadto istnieje możliwość zapisania, korzystania i 
rozpowszechniania wizerunku uczestników.  Więcej informacji na stronie 9  niniejszej broszury. 

  

Termin nadsyłania zgłoszeń Do 30 listopada 2022 

Czas trwania konkursu w placówce Do 8 marca 2023 

Ostateczna data dostarczenia prac do siedziby 
Związku 

Do 17 marca 2023 

Ocena komisji Do 31 marca 2023 

Zamieszczenie wyników na stronie Związku Do 21 kwietnia 2023 

Pisemne powiadomienie laureatów o wynikach Maj/czerwiec 2023 

Wręczenie nagród Czerwiec 2023 

http://www.kzg.pl/


REGULAMIN 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu ekologicznego, który jest elementem 
informacyjno – edukacyjnym realizowanym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z 
siedzibą w Gdyni na terenie jego działania.  

2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, 
przy ul. Konwaliowej 1, w dalszej części Regulaminu zwanym Związkiem lub Organizatorem. 

3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki 
oświatowej, dzieci wychowania przedszkolnego oraz uczniowie nauczania wczesnoszkolnego (klasy I – 
III szkół podstawowych) z terenu działania Związku, tj. gmin miejskich: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, 
Wejherowo oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud, Wejherowo. 

4. Temat konkursu: „Woda jest jak życie - korzystaj z niej należycie”. 
5. Cel konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, postrzeganie norm ekologicznych przez samych 
siebie i innych, 
- poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko, 
- kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody, rozwijanie poczucia harmonii 
ze środowiskiem i całą przyrodą 
- nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka, 
- ukazanie problemów związanych z ochroną wody i szukanie rozwiązań, jak o nią dbać. 

6. Warunki udziału w konkursie: 
a) Zgłoszenie udziału poprzez formularz on-line, zawierający informacje w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, dostępny na stronie www.kzg.pl w zakładce Edukacja/Formularze. 
b) Po realizacji konkursu: dostarczenie do siedziby Związku pisemnego formularza z realizacji 

konkursu wraz z podpisanymi zgodami osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę 
nad dzieckiem – uczestnikiem konkursu. Zgody składane są przedszkolnemu/szkolnemu 
koordynatorowi konkursu, a następnie przekazywane organizatorowi wraz z wypełnionym 
formularzem z realizacji konkursu (osobiście lub drogą pocztową). Formularze dostępne 
na www.kzg.pl (zakładka Edukacja -> Formularze).  

7. Harmonogram konkursu: 
- zgłoszenie udziału: do 30 listopada 2022 r. 
- czas trwania konkursu: od dnia zgłoszenia udziału do 8 marca 2023 r. 
- data dostarczenia prac do siedziby Związku: do 17 marca 2023 r. 
- ocena komisji – do 31 marca 2023 r. 
- wręczenie nagród – czerwiec 2023 r. 

8. Forma pracy: 
- praca plastyczna wykonana w formie rysunku na kartce papieru o formacie  A4 (210 x 297 mm), 
(UWAGA! prace w innym formacie niż A4 zostaną odrzucone), 
- technika dowolna (farby, kredki, pisaki, wyklejanki itp.) z uwzględnieniem, aby prace nie zawierały 
elementów przestrzennych, 
- praca konkursowa powinna być samodzielnie wykonana przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela, 
który sprawuje opiekę merytoryczną i dba o zgodność realizacji tematu pracy plastycznej, 
- nauczyciel przeprowadza wstępną selekcję prac i przesyła jedynie 5 (łącznie na całą placówkę), jego 
zdaniem, najlepszych prac. 

9. Zasady i tryb prowadzenia konkursu: 
a) Konkurs przebiega w czterech kategoriach wiekowych: 

- dzieci wychowania przedszkolnego, klasa I szkoły podstawowej, klasa II szkoły podstawowej, klasa 
III szkoły podstawowej. 

b) Dyrektor szkoły/przedszkola wyznacza szkolnego/przedszkolnego koordynatora konkursu 
(1 osoba), który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki. O zmianie 
koordynatora w ciągu roku szkolnego należy poinformować Organizatora mailowo pod adresem 
dos@kzg.pl lub telefonicznie 58 624 45 99 wew. 39. 

c) Po zakończeniu konkursu koordynatora konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu”, 
który wraz z wybranymi pracami plastycznymi (max 5 prac łącznie we wszystkich kategoriach) oraz 
zgodami rodzica/opiekuna prawnego (formularz „Oświadczenie rodzica”) dostarcza do siedziby 
Związku osobiście lub drogą pocztową zgodnie z harmonogramem konkursu (formularze na stronie 
www.kzg.pl – zakładka „Edukacja -> Formularze”). 

http://www.kzg.pl/
mailto:dos@kzg.pl
http://www.kzg.pl/


d) Dzieci/uczniowie wykonują pracę indywidualnie pod opieką koordynatora konkursu oraz 
„nauczycieli realizujących”. 

e) Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: nazwisko i imię dziecka/ucznia, wiek, klasa, adres 
szkoły/przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu. 

f) Praca plastyczna pt. „Woda jest jak życie - korzystaj z niej należycie” ściśle wiąże się 
z najnowszym wydawnictwem Związku z cyklu „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” - przygoda czwarta 
pt. „Suchy Staw”. W pierwszej kolejności przedszkolny/szkolny koordynator czyta 
dzieciom/uczniom bajkę (wydawnictwo do odbioru w biurze Związku lub na www.kzg.pl 
zakładka „Materiały edukacyjne”). Na podstawie przeczytanego opowiadania i dodatkowych 
informacji od nauczyciela dzieci/uczniowie wykonują indywidualnie pracę plastyczną, w której 
ukazują działania mające na celu oszczędzanie wody w domu lub ogrodzie, np.  

• naprawa kapiącego kranu czy wymiana starego na nowy, 

• zamiana kąpieli w wannie na szybki prysznic, 

• zakręcanie wody podczas mycia zębów, 

• podlewanie kwiatów wodą po myciu owoców i warzyw,  

• zbieranie deszczówki, stworzenie oczek wodnych lub ogrodów deszczowych, 

• zmniejszanie powierzchni nieprzepuszczalnej dla wody, 

• zastępowanie trawnika łąkami kwietnymi lub jeżeli mamy trawnik – ograniczenie 
częstotliwość jego koszenia. 

g) Ocenie podlega forma pracy wg pkt 9 f) oraz pkt 8 Regulaminu oraz pomysł, treść i staranność 
wykonania; 

h) Komisja przeprowadzi ocenę prac i spośród nich wybierze te, którym przyzna I, II i III miejsce wg 
kategorii podanych w pkt 9 a) Regulaminu i przyzna nagrody rzeczowe;  

i) W przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac będzie mniejsza niż trzy, 
Komisja może dokonać innego podziału nagród; Komisja może również przyznać wyróżnienia. 

10. Nagrody w konkursie to: książki, gry edukacyjne, zabawki, sprzęt sportowy. 
11. Zestawienie wszystkich wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej Związku www.kzg.pl 

do dn. 21 kwietnia 2023 r. w zakładce: Edukacja/Wyniki konkursów i działań ekologicznych. 
12. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu 

wręczenia nagród za pośrednictwem dyrekcji szkoły/przedszkola na początku czerwca 2023 r. 
13. Uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach z zastrzeżeniem pkt. 15. 
14. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują. 
15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin. 
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