
Regulamin Konkursu Plastycznego pod hasłem 

,, Ziemię szanujemy- śmieci segregujemy” 

 

§ 1. Organizatorzy. 

Organizatorem konkursu plastycznego pod hasłem „Ziemię szanujemy śmieci segregujemy”, 

zwanym dalej konkursem, jest konsorcjum firm „Sanit - Trans Sp. z o. o. z siedzibą w 

Międzyrzeczu Górnym, 43-392 Międzyrzecze Górne 383 i „Eko Plus S.C.” z siedzibą w 

Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Ślepa 10. 

§ 2. Cel konkursu. 

Celem konkursu jest: 

a) podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, 

b)  wdrażanie zachowań ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej 

segregacji odpadów komunalnych; 

c) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem, jakim jest zaśmiecanie naszego 

otoczenia w tym miejsc, w których na co dzień przebywamy, odpoczywamy, 

pracujemy, uczymy się, czy spędzamy wolny czas. 

§ 3.Tematyka konkursu. 

Konkurs plastyczny związany z segregacją odpadów dotyczy przedstawienia sposobów na 

ograniczenie wytwarzania odpadów, wiedzy o segregacji odpadów i ich ponownego 

przetwarzania. 

§ 4. Terminy. 

1. Konkurs plastyczny pt.: „Ziemię szanujemy - śmieci segregujemy” rozpoczyna się w 

dniu 01.10.2020 r. o godz. 8.00 

2. Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu), którą 

należy przyczepić na odwrocie pracy oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

i publikowanie pracy oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do Regulaminu) 

składa się w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko, najpóźniej do dnia 

30.10.2020 r. Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z Regulaminem 

nie będą oceniane.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Czechowice – 

Dziedzice w dniu 16.11.2020 r. 

 

§ 5. Uczestnicy konkursu. 



1. Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających 

do przedszkola oraz do dzieci w wieku szkolnym uczęszczających do klas I - III szkół 

podstawowych - placówek oświatowych z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice. 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice 

i z dowolnych materiałów (rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane itp.). Format 

prac A4 lub A3. 

3. Prace plastyczne przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi. 

4. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę.  

5. Każdy Uczestnik konkursu na odwrocie pracy powinien przyczepić kartę zgłoszeniową 

(załącznik nr 1 do Regulaminu), na której znajdują się dane Uczestnika.  

§ 6. Przebieg konkursu. Ocena prac. 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej wybranej przez 

Organizatora. 

2. Decyzji Komisji konkursowej są niepodważalne. 

3. Komisja konkursowa oceniać będzie:  

a) zawartość merytoryczną, 

b) zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 

c) pomysłowość i oryginalność, 

d) formę estetyczną pracy; 

e)  wykorzystanie różnych technik plastycznych. 

4. Prace zostaną ocenione przez Komisję w II kategoriach wiekowych: 

a) I kategoria wiekowa – dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkola, 

b) II kategoria wiekowa - dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do klas I - III szkół 

podstawowych.  

§ 7. Nagrody. 

1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz za wyróżnienie, w każdej 

kategorii wiekowej.  

2. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za 3 pierwsze miejsca 

(nagrody rzeczowe o wartości odpowiednio I miejsce - 700 zł, II miejsce - 500 zł, III 

miejsce - 300 zł) oraz po 3 wyróżnienia (nagrody rzeczowe o wartości 100 zł za każde 

wyróżnienie). Łączna suma nagród w każdej kategorii wynosi 1800 zł.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość innej klasyfikacji prac, np. bez wyłonienia 

zwycięzcy, przy zachowaniu niezmienionej puli nagród. 

4. Wszyscy Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na podsumowanie konkursu, 

podczas którego zostaną wręczone nagrody dla laureatów. Konkurs plastyczny 

realizowany jest w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez Gminę 

Czechowice- Dziedzice oraz konsorcjum firm „Sanit – Trans” Sp. z o.o. i „Eko Plus S.C.” 

w celu podniesienia świadomości mieszkańców dotyczącej segregacji odpadów. 



§ 8. Informacje dodatkowe. 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ich ekspozycji wraz z podaniem danych autorów 

(imię i wiek) w szczególności na wystawach, a także w celach promocji w mediach, na 

stronach internetowych oraz w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych.  

3. Sprawy nieujęte w Regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie 

Organizator.  

4. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest 

ostateczna. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

konkursu; 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

6. Załączniki do Regulaminu: 

a) Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu 

zgody na przeniesienie majątkowych prac autorskich; 

b) Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na 

publikowanie pracy i wykorzystanie wizerunku. 
Międzyrzecze Górne,  28 września 2020 r. 

 

 

 


