
 
    Regulamin konkursu 

 
„Ekologiczny pokaz mody 2021” 

 
 
 
 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu dotyczące 
zaprojektowania i wykonania stroju ekologicznego z surowców selektywnie 
zbieranych, pt. „Ekologiczny pokaz mody”. Konkurs skierowany do  
klas 1-8 uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich  
w Koszalinie. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Ziemi, obchodzonego 
22 kwietnia.  

 
2. Cel główny:  

Popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu. 
  

Cele szczegółowe:  
• zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego 

wykorzystania lub przetworzenia, 
• poszerzanie świadomości ochrony środowiska, 
• wykorzystanie surowców wtórnych do projektów strojów 

ekologicznych, 
• zabawa twórcza.  

 
3. Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników 
Polskich w Koszalinie: 

• Anna Górska – wychowawca klasy 2c  
• Kamila Chyła – wychowawca klasy 1d 
 

  
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:  
 

1. fotografia stroju na modelu/ modelce; 
2. prezentacja stroju na modelu/ modelce uwieczniona na filmiku 

(maksymalnie 1 minutowym) 
 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.  
Laureaci wyróżnienia i nagrody.  

 
5. Warunki uczestnictwa :   



− uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego przygotowania, 
jednego stroju ekologicznego, z materiałów gotowych do ponownego 
wykorzystania (do jednego projektu maksymalnie jeden projektant 
(uczeń))  

− projekt dowolny, temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, 
do pracy, do szkoły, na plażę itp.) 

 
− fotografia/ film powinna spełniać następujące wymagania 

techniczne: dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 
pixeli, minimalna wielkość pliku to 3MB. Każdy załącznik należy 
zatytułować imieniem i nazwiskiem autora. 

 
− nie ma ograniczeń w ilości osób z jednej klasy biorących udział  

w konkursie; 
 

− każdy uczeń może wziąć udział tylko w jednej z kategorii. 
 

5. Ocena i nagrody  
− jury dokona podziału nagród biorąc pod uwagę pomysł, wykonanie  

i prezentacje stroju,  
− przyznane zostaną nagrody dla laureatów konkursu, dla wszystkich 

uczestników przygotowane zostaną dyplomy.  
 
 

7. Termin i miejsce – na prace czekamy do 30 kwietnia 2021 roku. Prace 
proszę przesyłać na adres:  konkursmodyekologicznej@wp.pl.  
W wiadomości proszę napisać imię i nazwisko ucznia i klasę, a także 
załączyć zdjęcie lub film zatytułowany imieniem i nazwiskiem autora 
projektu.  

 
8. Rozstrzygnięcie konkursu:  

− rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2021 roku,  
− w przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających 

spotkanie się z laureatami w celu odebrania nagrody, organizatorzy 
będą kontaktować się indywidualnie,   

− organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian  
w powyższym regulaminie. 

 
 

Wszystkim uczestnikom organizatorzy życzą twórczej pracy oraz rozwijania 
kreatywnego patrzenia na świat.  
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