
 

Regulamin konkursu plastycznego 
„Segregujesz? Zyskujesz!” 

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych  
 

1) Organizator 
 
Organizatorem konkursu jest firma profile-Poznań s.c. (ul. Zgoda 14/9, 60-128 Poznań), 
działająca na zlecenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (ul. Górnośląska 2, 
68-200 Źary). Konkurs jest realizowany w ramach Edukacji ekologicznej dla Projektu 
„Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko).  
 

2) Cel konkursu 
 
Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat zasad prawidłowej segregacji 
odpadów oraz korzyści jakie płyną z segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców  
gmin objętych projektem budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. 
Celem konkursu jest również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania 
działań związanych z ochroną środowiska, integracja  dzieci działających na rzecz ochrony 
środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w 
konkursie.  
 

3) Temat pracy 
 
Uczniowie mają za zadanie stworzyć pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą pozytywne 
skutki segregacji odpadów, czyli np. segregacja odpadów ratunkiem dla naszej planety 
Ziemi. Plakaty powinny promować treści ekologiczne (czyste środowisko) i szeroko 
rozumiany ekologiczny styl życia (np. segregacja w moim domu). Im ciekawsze pomysły, tym 
większa szansa na nagrodę. 

 
4) Uczestnicy konkursu 

 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie powiatu 
żarskiego i żagańskiego oraz gminy Gubin.  
 

5) Wymogi techniczne pracy 
 
Technika pracy konkursowej: praca wykonana odręcznie przy zastosowaniu dowolnie 
wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, 
grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  Rozmiar plakatu powinien się 
mieścić w zakresie od A4 do A3.  
 

6) Termin konkursu 
 
Konkurs rozpoczyna się 17 marca 2014r., natomiast prace przyjmowane będą do 18 
kwietnia 2014r. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.  
 

7) Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie 
 



Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną własnoręcznie przygotowaną 

pracę. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Wszyscy uczestnicy muszą 

wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez prawomocnego opiekuna (opiekunów) 
uczestnika (tzn. rodziców lub opiekunów prawnych), co stanowić będzie zgodę na udział w 
konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.  
Dodatkowo, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:  
• imię i nazwisko ucznia,  
• nazwa szkoły i klasy,  
• nazwa gminy, na terenie której leży szkoła 
 
Prace nieopisane w powyższy sposób oraz prace, do których nie dołączono podpisanego 
formularza zgłoszeniowego, nie będą brane pod uwagę.  
 
Zgłoszenia (pracę oraz formularz zgłoszeniowy) należy wysłać pocztą lub przesyłką 
kurierską na następujący adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., ul. 
Górnośląska 2, 68-200 Żary, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Segregujesz? Zyskujesz!”.  
 
Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki oraz terminowość dostawy 
prac przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Prace przechodzą na własność zleceniodawcy 
konkursu (Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Żarach) i nie będą odsyłane. 
 

8) Wyłonienie zwycięzców 
 
Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną w kwietniu 2014 r.  
Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
oraz organizatora (profile-Poznań s.c.), spośród zgłoszonych do konkursu prac wybierze trzy 
najlepsze (I, II oraz III miejsce). W konkursie zostanie przyznanych również 10 
równorzędnych wyróżnień (miejsce IV). Organizator nagrodzi łącznie 13 osób. Dla laureatów 
przewidziano atrakcyjne nagrody. 
 
Ocenie będą podlegać:  
- pomysł oraz kreatywność twórcy pracy,  
- estetyka wykonania,  
- siła przekazu plakatu.  

Decyzje komisji są ostateczne oraz nieodwołalne.  
Zwycięzcy poinformowani będą e-mailem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi 
podanymi na formularzu dołączonym do nadesłanej pracy.  
Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ekoszkola.marszow.pl.  

 
9) Wymogi prawne 

 
Na zleceniodawcę konkursu tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. przechodzą 
autorskie prawa majątkowe do prac na następujących polach eksploatacji:  
 
a) zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w szczególności techniką drukarską, 
fotograficzną, reprograficzną, cyfrową (w tym w drodze skanowania i wydruku cyfrowego), 
filmową itp.;  
b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału oraz kopii pracy;  
c) publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnienie pracy.  
 

http://www.ekoszkola.marszow.pl/


Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i 
przyznania nagrody.  
 

Poprzez podanie danych osobowych oraz podpisanie formularza zgłoszenia uczestnik oraz 

jego rodzic lub opiekun (przedstawiciel ustawowy uczestnika) wyrażają zgodę na 

przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu wyżej wskazanym oraz opublikowanie 

imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1  
 
Konkurs plastyczny „Segregujesz? Zyskujesz” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.  
 
Formularz zgłoszeniowy  
Ja/My*, niżej podpisany/a/ni  
(imię i nazwisko 
opiekuna/opiekunów)..................................................................................................................
................................................................. będący rodzicem/ami lub występujący w 
charakterze opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego*:  
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)..................................................................................... 
lat ........, niniejszym wyrażam/y zgodę na jego/jej udział w konkursie plastycznym 
„Segregujesz? Zyskujesz!” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz oświadczam/y, że 
zapoznałem/am/liśmy się z regulaminem konkursu i go akceptuję/akceptujemy, a w 
szczególności:  
-poświadczamy, praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie przez 
dziecko/podopiecznego*, nie narusza praw stron trzecich, a prawa autorskie do ww. pracy 
nie podlegają żadnym ograniczeniom;  

-wyrażam/y zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku z uczestnictwem w 
konkursie, jego/jej imienia i nazwiska;  

-przyjmuję/emy do wiadomości oraz zgadzam/y się, że prawo własności oraz prawa 
autorskie związane ze zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność zleceniodawcy 
konkursu;  

-przyjmuję/emy do wiadomości oraz wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez organizatora 
bądź podmiot przez niego wskazany danych osobowych podanych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym w celach związanych z konkursem. Dane osobowe podawane są 
dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie do ich poprawy, zmiany lub 
usunięcia z bazy;  

-przyjmuję/emy do wiadomości oraz zgadzam/y się, że organizatorowi przysługuje prawo do 
zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do konkursu.  
 
Moje/Nasze** dane kontaktowe: (e-mail i/lub telefon): 
 
……………………………………………………… 
 
Miejscowość, data: …………….................................  
Podpis:…………..……………………………………. 

 

*Niepotrzebne skreślić 
** Podanie przynajmniej jednej formy kontaktu (adresu e-mail lub telefonu) jest obowiązkowe. 

 


