
Regulamin konkursu plastyczno- technicznego  

pn.: „Nie wyrzucaj – wykorzystaj!” 

I. Organizator konkursu:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  EMPOL Sp z o.o os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa 

oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko. 

 

II. Cel konkursu: 

Celem konkursu prowadzonego w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łącko jest 

edukacja młodzieży szkolnej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ze 

szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej ponownego wykorzystania odpadów 

surowcowych, podejmowania działań dążących do ochrony środowiska naturalnego  poprzez 

minimalizowanie ilości odpadów jakie powstają w gospodarstwach domowych. 

 

III. Przedmiot oraz warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z 11 placówek oświatowych na terenie Gminy 

Łącko. Wykaz placówek oświatowych: 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku – adres e-mail: zsp.lacko@lacko.pl 

✓ Szkoła Podstawowa w Jazowsku – adres e-mail: jazgim@wp.pl 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagorzynie – adres e-mail: sp.zagorzyn@lacko.pl 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy – adres e-mail: 

zspkadcza@op.pl 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku – adres e-mail: cz.potok@interia.pl 

✓ Szkoła Podstawowa w Kiczni – adres e-mail: spkicznia@lacko.pl 

✓ Szkoła Podstawowa w Maszkowicach – adres e-mail: sp@maszkowice.pl 

✓ Szkoła Podstawowa w Obidzy – adres e-mail: obidza1@wp.pl 

✓ Szkoła Podstawowa w Szczereżu – adres e-mail: sp_szczerez@poczta.onet.pl 

✓ Szkoła Podstawowa w Zabrzeży – adres e-mail: sp.zabrzez@lacko.pl 

✓ Szkoła Podstawowa w Zarzeczu - adres e-mail: sp_zarzecze@lacko.pl 

2. Konkurs odbywa się 3 trzech kategoriach wiekowych: 

➢ Grupa I – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 

➢ Grupa II – uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

➢ Grupa III - uczniowie klas VII, VIII Szkoły Podstawowej oraz  III Gimnazjum 

 

mailto:sp_zarzecze@lacko.pl


3. Każdy uczeń musi samodzielnie przygotować dowolna techniką pracę - przedmiot 

codziennego użytku bądź przedmiot dekoracyjny z odpadów (surowców wtórnych) które 

podlegają selektywnej zbiórce na terenie Gminy Łącko (torebek foliowych, puszek, butelek 

plastikowych, makulatury, zakrętek, kapsli itp.) 

4. Prace mogę być wykonane dowolną techniką w dowolnej formie.  

5. Dopuszcza się możliwość wykorzystania materiałów pomocniczych takich jak klej, taśma 

itp. Mogą one pełnić jedynie funkcję pomocniczą lub konstrukcyjną a nie wpływać na kształt 

całego projektu. 

6. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę, oceniane będą wyłącznie prace 

indywidualne – prace grupowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie RODO podpisane przez rodzica lub prawnego 

opiekuna dostępne u nauczycieli bądź do pobrania na stronie www.lacko.pl/zgk.html 

8. Do pracy należy dołączyć karteczkę opisaną wg następującego schematu: 

Nazwa przedmiotu/przeznaczenie:………………………………………….. 

Imię i nazwisko:……………………………………………………….. 

Klasa:………………………………………………………………….. 

Szkoła:…………………………………………………………………. 

9. Prace uczniowie dostarczają do wychowawców klas, do dnia: 30.09.2019 

10. Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane. 

IV. Wyłonienie laureatów: 

1. Prace należy składać do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku ( Łącko 755) 

lub w Urzędzie Gminy w Łącku (Dziennik Podawczy) w terminie do 30.09.2019 r. 

2. Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele PUK EMPOL oraz 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku 

3. Spośród  autorów prac nadesłanych organizator Wyłoni troje zwycięzców z każdej 

kategorii wiekowej, przyznając im kolejno I, II, III miejsce. 

4. Podczas wyłaniania zwycięzców jury będzie zwracało w szczególności uwagę na: inwencje 

twórczą, pomysłowość w zakresie wykorzystania surowców wtórnych-odpadów, estetykę 

wykonania. 

5. Poprzez złożenie pracy na konkurs, autor wyraża zgodę na jej publikowanie. 

6. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  w Sali obrad 

Urzędu Gminy w Łącku w terminie podanym po terminie składania prac. 

http://www.lacko.pl/zgk.html


 

V. Nagrody 

Organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe (np. sprzęt multimedialny, sprzęt sportowo-

turystyczny, wydawnictwa edukacyjne). Organizator określi 3 kategorie prac, w których 

przyzna nagrody za miejsca 1,2,3 oraz po dwa wyróżnienia dla każdej kategorii.  

 

VI. Dane kontaktowe: 

Koordynatorem konkursu z ramienia organizatora są: 

✓ Magdalena Krukowska – (18) 444 55 58 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 

✓ Małgorzata Tokarczyk -  (18) 262 50 95- wew. 83 – P.U.K. Empol 

 

 


