
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 PT. „DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ  

IM. DZIEDZICTWA CYSTERSÓW BIERZWNICKICH W BIERZWNIKU  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Konkursu Plastycznego pt.: „Drugie Życie Śmieci”  

2. I edycja konkursu prowadzonego na terenie Gminy Bierzwnik (zwany dalej: 

„Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym  

o tematyce ekologicznej (zwany dalej: „Konkursem”) adresowanego do dzieci  

i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Bierzwnik. 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Dziedzictwa Cystersów 

Bierzwnickich w Bierzwniku, przy ul. Sienkiewicza 17, 73-240 Bierzwnik (zwana dalej 

„Organizatorem”).  

3. Celem Konkursu, którego motywem przewodnim jest hasło „Drugie życie śmieci”  

jest kształtowanie wiedzy, postaw proekologicznych oraz propagowanie idei recyklingu  

jak i ukazanie segregacji odpadów jako tematu atrakcyjnego, kreatywnego  

i pożytecznego. Konkurs polega na wykonaniu pracy przestrzennej wykorzystującej 

surowce wtórne oraz ukazującej możliwości ich powtórnego zastosowania.  

Ma zachęcać do kreatywności i propagować działania proekologiczne wśród dzieci  

i młodzieży, zwiększać poziom wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów, 

popularyzować dobre nawyki dbałości o czystość w swojej miejscowości i najbliższym 

otoczeniu. 

II ZASADY ZGŁOSZENIA  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy 

Bierzwnik z podziałem na grupy wiekowe: przedszkolaki, uczniowie szkół 

podstawowych – kl. I - IV oraz uczniowie szkół podstawowych – kl. V - VIII.  

2. Udział w Konkursie należy zgłosić w terminie od dnia 20.10.2022 r. – do dnia 

07.11.2022 r. W tym terminie Uczestnik Konkursu zobowiązuje się dostarczyć  

do przedszkola bądź szkoły, do której uczęszcza: - podpisany przez uczestnika, bądź 

wypełniony formularz uczestnictwa, który to stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu wraz z wykonaną pracą, - wypełniony i podpisany załącznik  



nr 2 do niniejszego Regulaminu (klauzula informacyjna, zgoda na przetwarzanie  

i publikację danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

3. Formularz uczestnictwa wraz z załącznikami należy wypełnić w sposób czytelny  

i kompletny. 

4. Uczestnik Konkursu biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do przygotowania  

i dostarczenia jednej pracy przestrzennej. 

5. Prace wykonujemy indywidualnie. 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację 

nadesłanej pracy. 

7. Termin dostarczenia prac 07.11.2022 r. 

III TECHNIKA WYKONANIA PRAC  

1. Praca konkursowa powinna mieć charakter pracy nieprzekraczającej wymiarów 40cm 

x 40cm x 40cm, ale nie mniejszej niż 10cm x 10cm x 10cm (długość x szerokość  

x wysokość).  

2. Prace dostarczane na Konkurs muszą być wykonane z użyciem odpadów nadających  

się do recyklingu, przy czym do wykonania pracy konkursowej należy użyć odpadów 

nadających się do recyklingu tylko z jednej wymienionej niżej frakcji odpadów: metale 

i tworzywa sztuczne, papier, szkło, drewno, odpady zielone. Wybór frakcji odpadów,  

z której będzie stworzona praca jest dobrowolny.  

IV PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik zobowiązuje się przenieść na Organizatora wszelkie autorskie prawa  

do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi a w szczególności: 

a) wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności 

promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej, 

b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami, 

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach 

elektronicznych, 

d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych  

i zamkniętych, 

e) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet, 

f) publicznego wystawiania. 



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw 

autorskich przez autorów prac konkursowych przesłanych Organizatorowi. 

 

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Organizator rozstrzygnie Konkurs i najwyżej ocenionym pracom konkursowym 

przyzna nagrody w terminie do dnia 15.11.2022 r.  

2. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

3. Przy ocenie prac komisja konkursowa uwzględniać będzie następujące kryteria: - 

wykonanie pracy zgodnie z opisem z Rozdziału III niniejszego Regulaminu, - 

kreatywne wykorzystanie materiałów użytych w wykonanej pracy, - ogólna estetyka 

wykonanej pracy konkursowej. 

4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 15.11.2022 r. w Zespole Szklono-

Przedszkolnym im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku 

5. Informacje o uczestnikach konkursu, którzy zostali zwycięzcami Konkursu zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły Zespół Szkolno - Przedszkolny im. 

Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich (edupage.org) 

6. Pozyskane dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celach:  

1) organizacji i przebiegu konkursu, w tym publikacji danych osobowych – poprzez 

podanie imienia i nazwiska Laureata oraz zajętego w konkursie miejsca – na stronach 

internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

Organizatora; 

 2) publikacji wizerunku Laureatów i ich opiekunów merytorycznych w celu 

zamieszczenia relacji z zakończenia konkursu na stronach internetowych Organizatora, 

mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora. 

VI NAGRODY  

1. Uczestnikom Konkursu zostanie przyznanych łącznie 9 nagród głównych.  

 

https://zspbierzwnik.edupage.org/
https://zspbierzwnik.edupage.org/

