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Instrukcja wykonania makiety  do konkursu pn. „OZE w mojej miejscowości” 

a) Makieta jest pracą zbiorową, wykonaną wspólnie przez uczniów klasy biorącej udział w 

konkursie. 

b) Makieta powinna przedstawiać miejscowość, w której mieszka/uczy się klasa, urządzoną na 

sposób ekologiczny, w tym ukazującej praktyczne zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

oraz sposoby oszczędzania energii. 

c) Wielkość makiety nie może przekraczać 2 m2.. 

d) Makieta powinna być wykonana na sztywny podłożu np. płycie pilśniowej lub sztywnym 

kartonie. Elementy makiety muszą być trwale połączyć z podstawą tak, aby makieta nie uległa 

uszkodzeniu w czasie ewentualnego przewożenia do Szkoły Leśnej na Barbarce.  Do ozdabiania 

pracy nie należy stosować materiałów sypkich.  

e) Technika wykonania pracy jest dowolna. 

f) Jury oceniając makietę będzie brało pod uwagę jej poprawność merytoryczną oraz estetykę i 

ciekawe ujęcie tematu.  

g) Do wykonania makiety można użyć materiałów odpadowych tj. zużyte kartoniki, opakowania, 

nakrętki itp., do uzupełnienia prac można używać także farb, kredek lub innych materiałów 

plastycznych. 

h) Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie do regulaminu konkursu, który dokładnie określa jakie 

warunki muszą spełnić jego uczestnicy, by zgłosić pracę do konkursu. 

i) Poniżej przedstawiono zdjęcie przykładowej makiety, która stworzona została przez uczniów z 

SP z Małej Nieszawki w innym działaniu realizowanym wcześniej przez Stowarzyszenie „Tilia”. 

UWAGA! Przedstawiona poniżej makieta ma charakter pokazowy, a nie jest wzorem! 
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