
 
Zapraszamy 

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego myślą 

przewodnią jest ochrona środowiska 

 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi uczestnikom na to, że przyroda pozostaje  

w ciągłej wzajemnej interakcji z człowiekiem. Żyjąc w jej obrębie, mamy na nią duży 

wpływ i tylko od nas zależy czy wykorzystamy go z korzyścią dla środowiska i nas 

samych.  

W konkursie  będą brane po uwagę: plakaty, rysunki, prace malarskie (wykonane 

każdą techniką) w dowolnym formacie. Sposób przedstawienia tematu zależy tylko od 

Was. 

Ograniczać Was może tylko Wasza wyobraźnia !!! 

Organizatorzy  

 

Regulamin 

Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego  

,, Zielona przyszłość ‘’ 

 

I.   ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie.  
 
II. PARTNER KONKURSU  
 
Partnerem konkursu jest Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  
 
 



 
III. CELE KONKURSU 

1. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości  
i zainteresowań w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego, 

2. Zachęcanie do troski o otaczające środowisko. 
3. Kreowanie pozytywnych postaw ekologicznych. 
4. Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole 

i najbliższym otoczeniu. 
5. Pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska  
6. Rozwój wrażliwości artystycznej. 
7. Doskonalenie umiejętności manualnych. 
 

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków 
Socjoterapii (MOS) i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW), 
przebywający w ww. Ośrodkach na terenie całego kraju. 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac swojego autorstwa na 
adres organizatora: 

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
ul. Wóycickiego 1/3 pok. 018 

 01-938 Warszawa 
 

z dopiskiem: 
 

„Konkurs  
Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny 

„ Zielona przyszłość ” 
 

 

3. Warunkiem zakwalifikowania przesłanej pracy do konkursu jest uwierzytelnienie 

Karty Uczestnika i podpisów Uczestnika przez jego wychowawcę / opiekuna. 

4. Tematyka prac musi być związana z ekologią, ochroną środowiska.  

5. Uczestnik, wypełniając kartę uczestnictwa, deklaruje w formie pisemnej zgodę na 

podanie swoich danych do publicznej wiadomości oraz na ewentualną nieodpłatną 

publikację swoich prac – utworów. 

6. Prace nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane  

w innych konkursach. 

7. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. 

 

V. PRZEWIDYWANY TERMINARZ KONKURSU 

▪ 30 kwietnia   2022 r. –  ostateczny termin nadsyłania prac.  

▪ 1 czerwca 2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami, 

prezentacje nagrodzonych oraz wyróżnionych prac. 

 

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych. 



 

VI. KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora, składające się 

z  ludzi:  świata nauki i kościoła, artystów. 

2. W konkursie  będą brane po uwagę: plakaty, rysunki, prace malarskie 

(wykonane każdą techniką) w dowolnym formacie. Sposób 

przedstawienia tematu zależy tylko od Autora. Ograniczeniem może być  

tylko wyobraźnia. 

3. O wynikach konkursu zostaną powiadomieni laureaci konkursu oraz dyrektorzy 

Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) i Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych (MOW), z których zostały nadesłane nagrodzone prace. 

4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z udziałem jurorów odbędzie się  na Wydziale 

Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie 1 czerwca 2022 roku. Przewiduje się spotkanie z jurorami, 

prezentacje nagrodzonych oraz wyróżnionych prac. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela  mgr Michał Stańczuk 

m.stanczuk@uksw.edu.pl  

 

Organizatorzy: 

dr hab. Anna Fidelus, prof. uczelni 

mgr Michał Stańczuk 

 

Współorganizatorzy:  

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. uczelni 

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. uczelni  

dr Joanna Moleda  

dr Konrad Wierzbicki  
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