REGULAMIN
konkursu ekologicznego pt.: „Dajemy drugie życie śmieciom”
w ramach programu „ KAWKA II” dot. niskiej emisji
I. Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów szkół podstawowych
prac plastycznych o tematyce ekologicznej z wykorzystaniem surowców
wtórnych, takich jak: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne (butelki
PET,

folia,

torebki

z tworzyw

sztucznych,

puste

plastikowe

butelki

po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności),
szkło, metal (puszki po napojach i żywności). Prace mogą zostać wykonane
przy użyciu dowolnej techniki plastycznej, np. w formie kolażu, rzeźby,
makiety, przedmiotu użytkowego.
Koordynatorem konkursu jest:
Dorota Niedźwiecka
telefon : 728 337 729.

II. Założenia organizacyjne
1. Celem konkursu jest kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska
oraz uświadomienie uczniom szkół podstawowych, istotności problemu
niskiej emisji w miastach.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką
przy wykorzystaniu surowców wtórnych na temat „Dajemy drugie życie
śmieciom”.
3. Konkurs jest realizowany od 23.10.2017 roku do 20.11.2017 roku.
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4. Każdy z uczestników Konkursu jest zobowiązany dołączyć pisemną
zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie oraz podpisane
Oświadczenie (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
5. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach.
6. Nagrody

są

finansowane

przez

Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i zostaną przyznane
w następujących kwotach:
I miejsce – bon pieniężny wysokości 500 zł
II miejsce – bon pieniężny wysokości 300 zł
III miejsce – bon pieniężny wysokości 100 zł

III. Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac:
1. Praca powinna zostać wykonana w jak największym stopniu z surowców
wtórnych.
2. W konkursie będą rozpatrywane prace dostarczone do nauczycieli danej
placówki w terminie do 13.11.2017 roku.
3. Każda szkoła przeprowadzi konkurs wewnętrzny i wytypuje trzy
najlepsze prace, które będą brały udział w Konkursie głównym.
4. Każdy

uczestnik konkursu

powinien

opisać

pracę

umieszczając

odpowiednio informacje: imię i nazwisko, nazwa placówki, klasa,
ewentualnie nazwa pracy.
7. Prace konkursowe zostaną odebrane z placówek i dostarczone do SP nr 9
w Toruniu, przez koordynatora projektu Dorotę Niedzwiecką.
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IV. Ocena prac konkursowych
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa w składzie:
– Dyrekcji SP nr 9 w Toruniu,
– koordynatora projektu.
2. Podczas oceny prac, brane pod uwagę będą następujące kryteria:
- bogactwo wykorzystania surowców wtórnych,
- pomysłowość,
- użyteczność wykonanego projektu,
- estetyka pracy.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż
dnia 17.11.2017 roku.
5. Rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa prac planowane są w dniu
20.11.2017 roku.

V. Warunki ogólne
1. Uczestnicy Konkursu, zgłaszający swoje prace do Konkursu jednocześnie
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do
prawidłowego jego przeprowadzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133,poz.883zpóźn.zm.)
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
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VI. Nagrody
Uczniowi, będącemu laureatem Konkursu zostanie przyznana nagroda (zgodnie
z pkt. IV - 6 niniejszego regulaminu) oraz dyplom. W konkursie nagrodzone
zostaną wyłącznie trzy pierwsze miejsca.

VII. Prawo własności i prawo wykorzystania prac
Zgłoszona praca staje się własnością Organizatora Konkursu, który ma prawo
do swobodnego nią dysponowania.

VIII. Postanowienia końcowe
Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane na portalach
lub stronach internetowych szkół biorących udział w Konkursie oraz w mediach
informujących o Konkursie.
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Załącznik nr 1

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanego projektu. Zgłaszany projekt nie
był nagrodzony w innym konkursie oraz obecnie nie bierze udziału w żadnym
innym konkursie niż Konkurs pt.: „Dajemy drugie życie śmieciom”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikacji
nagrodzonej pracy wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do
prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych) - (Dz. U. Nr 133,poz.883 z późn.zm.).
Data ........................
Podpis ucznia .................................
Podpis rodzica ...............................
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