Regulamin konkursu ekologiczno – plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjum z terenu gm. Żychlin
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320
Żychlin.
2. Konkurs rozpoczyna się 18.06.2012r. i kończy 01.10.2012r.
3. Konkurs realizowany jest w ramach działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu zachęcającego mieszkańców gm. Żychlin
do segregowania odpadów komunalnych.
5. Celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz przybliżenie zagadnień
prawidłowej gospodarki odpadami.
§2
Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych i klas I-III
Gimnazjum z terenu gm. Żychlin.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do wykonanej pracy wypełnionej
karty zgłoszenia i oświadczenia stanowiących załącznik nr 1 do przedmiotowego regulaminu.
4. Prace dostarczone bez wypełnionego załącznika, o którym mowa wyżej nie będą oceniane.
5. Każdy uczeń biorący udział w konkursie może dostarczyć pojedynczą pracę plastyczną.
6. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które
wcześniej nie były nagradzane.
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
na rzecz Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac biorących
udział w konkursie do celów własnych, w szczególności do publikacji prac na stronie
internetowej Organizatora, a także do wykorzystania prac w całości lub w części jako plakaty
i ulotki wydawane przez Urząd Gminy w Żychlinie.
§3
Zasady konkursu
1. Prace konkursowe muszą być wykonane w postaci plakatu zachęcającego mieszkańców
gm. Żychlin do segregowania odpadów komunalnych.
2. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze formatu A3 lub A2.
3. Plakat musi zawierać część opisową ( np. w postaci hasła lub wierszyka w jęz. polskim)
i część graficzną o tematyce związanej z przedmiotem konkursu.
4. Na rewersie każda praca musi być podpisana długopisem w następujący sposób: imię
i nazwisko autora pracy oraz nazwa szkoły.

§4
Miejsce i termin dostarczenia prac
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin (pokój
nr 8). Zaleca się by prace zostały zebrane w szkołach i dostarczone przez nauczycieli w w/w
miejsce.
2. Prace należy dostarczyć do dnia 01.10.2012r.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1.Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w składzie:
a) Przedstawiciel Urzędu Gminy w Żychlinie,
b) Przedstawiciel Gimnazjum Publicznego w Żychlinie,
c) Przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie,
d) Przedstawiciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Żychlinie,
e) Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Grabowie,
2. Kryteria oceny prac konkursowych:
a) zgodność przedstawionych w pracy elementów z przedmiotem i celem konkursu,
b) kreatywność i innowacyjność pracy,
c) staranność wykonania pracy.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 8.10.2012r. na stronie internetowej
(www.gminazychlin.pl) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żychlinie.
4. Nagrody:
- I miejsce – Tablet (o wartości ok. 500zł);
- II miejsce - Aparat cyfrowy (o wartości ok. 300zł);
- III miejsce – Odtwarzacz MP4 (o wartości ok. 150zł).
Autorzy prac, które zajmą miejsca od 4 do 10 otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe, m. in.:
albumy przyrodnicze, artykuły papiernicze i biurowe oraz gry planszowe.
5. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni przez Urząd Gminy
w Żychlinie za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły oraz stosowna informacja zostanie
zamieszczona na stornie internetowej Urzędu Gminy w Żychlinie.
§6
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mają zapewniony wgląd do Regulaminu
konkursu przez cały okres jego trwania. Regulamin dostarczony będzie do Dyrekcji Szkół
Podstawowych i Gimnazjum z terenu gm. Żychlin oraz dostępny będzie w Urzędzie Gminy
w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Barlickiego
15, 99-320 Żychlin (pokój nr 8) i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żychlinie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie trwania
konkursu, bez powiadomienia Uczestników i bez podania przyczyny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania,
bez powiadomienia Uczestników i bez podania przyczyny.

Zał. nr 1 do Regulamin konkursu ekologiczno – plastycznego dla uczniów Szkół
Podstawowych i Gimnazjum z terenu gm. Żychlin.

Karta zgłoszenia do konkursu

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………
Nazwa Szkoły: ………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika konkursu :………………………………………
Tel kontaktowy ……………………………………..

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu ekologiczno – plastycznego dla
uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gm. Żychlin na wykonanie plakatu
zachęcającego mieszkańców gm. Żychlin do segregowania odpadów komunalnych,
organizowanego przez Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są prawdziwe, a przesłane przeze mnie
prace wykonałam/łem osobiście.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu.

………………………..

………………………………

…………………………….

( data, miejscowość)

( podpis uczestnika konkursu)

( podpis rodzica/opiekuna)

