
Regulamin konkursu 

„Ekologiczny pokaz mody 2023” 

 

 

 Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu dotyczące zaprojektowania  

i wykonania stroju ekologicznego z surowców selektywnie zbieranych, pt. „Ekologiczny pokaz 

mody”. Konkurs skierowany do klas 1-3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Żorach.  

 

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. 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Żorach 
Koordynatorzy konkursu: Ewa Osyra, Adriana Wideł – Bednarska  

 

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.). 

Nie ma ograniczeń w ilości osób z jednej klasy biorących udział w konkursie. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 14.03.2023r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 marca 2023 roku. 

Prezentacja strojów odbędzie się na pokazie mody, który będzie zwieńczeniem konkursu. 

Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Należy jednak pamiętać, że strój musi być 

ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką. Strój bądź jego elementy muszą być wykonane 

 z surowców wtórnych. 

 

Kryteria oceny strojów: 

– wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych strojów  

z przedmiotem, 

– pomysłowość i oryginalność, estetyka wykonania, 

– sposób zaprezentowania stroju, 

– wytrzymałość/ trwałość podczas pokazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na udział w konkursie „Ekologiczny pokaz mody” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………… 

w konkursie „Ekologiczny pokaz mody” orgaznizowanym przez Szkołę Podstawową 

w dniu 20.03.2023r. Równocześnie wyrażam zgodę na publikację zdjęć 

konkursowych mojego dziecka na stronie internetowej. 

 

 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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