
XI Edycja 

Szkolnego Konkursu Florystycznego 

 
„EKO, czyli w zgodzie z Matką Naturą” 

Łódź, 24.09. 2021r 
 

Regulamin 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem XI Edycji Szkolnego Konkursu Florystycznego (zw. dalej Konkursem) 

jest Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi, ul. Żubardzka 2 (zw. dalej 

Organizatorem). 

2. Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki 

określone niniejszym Regulaminem. 

4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

5. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie 

uczestnictwa w Konkursie stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu. 

6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą 

odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich 

ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia 

warunków niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

Postanowienia uzupełniające 

 
1. Koszty organizacyjne Konkursu pokrywa Organizator. 

2. Organizator zapewnia część materiałów technicznych i dekoracyjnych, które 

Uczestnicy Konkursu będą mieli za zadanie wkomponować w swoja pracę 

konkursową. Organizator nie zapewnia narzędzi; każdy Uczestnik powinien przynieść 

je ze sobą do szkoły w dniu planowanego Konkursu, tj. 24 września 2021r. 

3. Praca konkursowa winna zostać wcześniej przygotowana przez Uczestników z 

materiałów własnych. Wykaz tych materiałów w dalszej części Regulaminu. 

  



§ 3 

Zgłoszenia 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła 

im. Jana Kilińskiego w Łodzi. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie uczeń dokonuje poprzez wpisanie się na listę 

Uczestników Konkursu u nauczycieli przedmiotów zawodowych; nauczyciel 

potwierdza obecność na tej liście.  

3. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia upływa 14 września 2021r. 

4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o udziale w Konkursie decyduje ich kolejność. 

5. Ilość zgłoszeń z powodów organizacyjnych jest ograniczona i wynosi maksymalnie 12. 

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w czasie 

trwania Konkursu. 

 

§ 4 

Uczestnicy 

 
1. Koszty dojazdu do miejsca, w którym odbędzie się Konkurs, Uczestnicy pokrywają we 

własnym zakresie. 

2. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie przynosi na wskazane stanowisko własne 

narzędzia. Wykaz narzędzi w dalszej części Regulaminu. 

3. Uczestnicy Konkursu stawiają się na odprawę o godz. 830 , tj. na godzinę przed 

planowanym rozpoczęciem Konkursu. 

4. Każdy z Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu, o godz. 845 losuje stanowisko 

pracy oraz wypełnia Kartę Uczestnika Konkursu zawierającą dane: imię i nazwisko, 

klasę, oraz zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na stronie FB Organizatora. 

5. Po objęciu przypisanego stanowiska – przygotowuje się do zadania konkursowego; 

wyjmuje na stół wcześniej przygotowaną pracę konkursową oraz narzędzia. 

6. O godz. 900 nastąpi rozpoczęcie zmagań konkursowych – uzupełnianie prac o elementy 

konkursowe przygotowane przez Organizatora, oraz doskonalenie projektu prac 

konkursowych. 

7. O godz. 1015 nastąpi zakończenie zmagań konkursowych – prace konkursowe zostaną 

ustawione w wyznaczonym miejscu umożliwiającym głosowanie. 

 

§ 5 

Praca konkursowa 

 

1. Założeniem konkursowym jest wykonanie makiety całego ogrodu lub jego 

fragmentu, w miniaturze, w duchu EKO, w myśl „W zgodzie z Matką Naturą” z 

zachowaniem zasad, które określone są w dalszej części Regulaminu. 

2. Minimalny rozmiar pracy konkursowej to 30x30cm, maksymalny 100x100cm 

3. Praca konkursowa winna zostać wykonana samodzielnie przez Uczestnika 

Konkursu, w zaciszu domowym, z materiałów zebranych we własnym zakresie. 

Spis materiałów określa dalsza część Regulaminu. 

4. Praca konkursowa winna być wytworem wyobraźni, oraz nabytych umiejętności 

praktycznych i teoretycznych zdobytych na lekcjach przedmiotów zawodowych 

Uczestnika. 



5. Umiejętności praktyczne i teoretyczne dotyczą rozplanowania przestrzennego 

elementów zminiaturyzowanego ogrodu, zachowanie kolorystyki i proporcji w 

poszczególnych elementach, oraz między tymi elementami.  

6. Dopuszczalny jest baśniowy wydźwięk pracy konkursowej i pojawienie się w 

ogrodzie elfów, wróżek, dobrych duszków 

 

§ 6 

Materiały 

 

1. Praca konkursowa winna być wykonana z materiałów własnych (około 90% 

pracy konkursowej) oraz materiałów przygotowanych przez Organizatora (około 

10% pracy konkursowej) 

2. Materiały własne użyte do wykonania pracy konkursowej winny mieć charakter 

• naturalny: patyczki, kamienie, piasek, mech, kora, suszone części roślin, 

masa solna (2/3 pracy konkursowej) 

• surowców wtórnych: szkło, plastik, aluminium, papier (1/3 pracy 

konkursowej) 

3. Materiały techniczne własne dopuszczone do stworzenia pracy konkursowej: klej 

na gorąco, klej typu wikol, drut 

 

§ 7 

Ocena 

 

1. Ocenie będą podlegać: 

• kreatywność 

• efekt: ogólne wrażenie artystyczne 

• pracochłonność 

• estetyka wykonania 

• zastosowanie zasad doboru kolorów 

• zastosowanie zasad proporcji 

• harmonia i zgodność pracy konkursowej z tematem Konkursu 

• różnorodność użytych materiałów własnych 

• umiejętność wkomponowania materiałów Organizatora 

• przestrzeganie przepisów BHP, oraz utrzymanie czystości na stanowisku 

pracy 

2. Za każde powyższe kryterium Uczestnik może zdobyć  0-5 punktów, co w sumie 

daje maksymalną ilość 50 punktów od jednego Członka Komisji Sędziowskiej. 

3. Komisja Sędziowska nie przyznaje punktów karnych. 

4. Ocenie nie będzie podlegać wielkość pracy konkursowej. 

 

§ 8 

Komisja Sędziowska 

 
1. Do oceny zadań wymienionych w § 6 Organizatorzy Konkursu powołują Komisję 

Sędziowską w składzie do 5 osób, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu. 



2. Komisja Sędziowska pracuje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

3. Dyskwalifikacja Uczestnika może nastąpić w każdym momencie trwania Konkursu, w 

przypadku stwierdzenia przez Komisję Sędziowską nieprawidłowości w jego przebiegu 

4. Nieprawidłowością w przebiegu konkursu jest zmiana wyznaczonego stanowiska, 

udział osób trzecich w tworzeniu pracy konkursowej. 

5. O wyborze zwycięzcy Konkursu, a także laureata miejsca II i III decyduje suma 

punktów przyznanych przez Komisję Sędziowską. 

6. Komisja Sędziowska może przyznać Wyróżnienie pracy, która wywarła wyjątkowe 

wrażenie, mimo nie uzyskania najwyższej noty punktowej. 

7. Między godz. 1035 a 1045 potrwa głosowanie publiczności; każdy z Uczniów, 

Nauczycieli i pozostałych Pracowników szkoły będzie miał prawo zagłosować na 

wybraną pracę konkursową. 

 

§ 9 

Nagrody 
 

1. Każdy Uczestnik otrzymuje Dyplom za udział w Konkursie. 

2. Laureaci Konkursu, czyli Zdobywcy miejsca I, II i III jak i Wyróżnieni otrzymują 

nagrody rzeczowe. 

3. Laureat Nagrody Publiczności otrzymuje Dyplom Nagrody Publiczności, oraz nagrodę 

rzeczową. 
4. Uczestnikom Konkursu zostanie podniesiona ocena zachowania na koniec roku 

szkolnego. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Dodatkowych informacji udziela Organizator Konkursu. 
2. Regulamin Konkursu został zatwierdzony przez dyrekcję Zespołu Szkół Rzemiosła im. 

Jana Kilińskiego w Łodzi. 

  



KARTA UCZESTNIKA 

XI Edycji Konkursu Florystycznego 

pn. „EKO, czyli w zgodzie z Matką Naturą” 

 

 

 

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................ 

 

Klasa: .......................... 

 

Zawód: ............................................................................................................ 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych (imię, nazwisko, klasa) 

na stronie internetowej Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi oraz na stronie FB Organizatora. 

 

…………………………………………….. 

 data i podpis Uczestnika 

 

 

 
 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 

XI Edycji Konkursu Florystycznego 

pn. „EKO, czyli w zgodzie z Matką Naturą” 

 

 

 

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................ 

 

Klasa: .......................... 

 

Zawód: ............................................................................................................ 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych (imię, nazwisko, klasa) 

na stronie internetowej Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi oraz na stronie FB Organizatora. 

 

…………………………………………….. 

 data i podpis Uczestnika 

 


