
Regulamin konkursu plastyczno- technicznego  

pn.: EKO-akcja segregacja! 

 

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 jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści 

płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców jak 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. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

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

Konkurs odbywa się 3 trzech kategoriach wiekowych: 

➢ Grupa I – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 

➢ Grupa II – uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej 

➢ Grupa III - uczniowie klas VI -VIII Szkoły Podstawowej  

 

IV. Temat pracy oraz wymogi techniczne  

1. Temat pracy: 

Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą zasady 

prawidłowej segregacji odpadów i korzyści z tego płynące. Zasady segregacji muszą być zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, a obowiązujące od 1 lipca 2017 r. 

2. Technika wykonania: 

Praca powinna zostać wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik 

plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.). Konkurs nie 

obejmuje prac przestrzennych. Rozmiar plakatu jest dowolny. 

 

V. Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie 

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

indywidualne – prace grupowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 



2. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić i dołączyć do pracy zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku która została dołączona do regulaminu (na trzeciej stronie 

załącznika wytyczne RODO)  

3. Dodatkowo każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób: 

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

Klasa:………………………………………………………………….. 

Szkoła:…………………………………………………………………. 

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

5. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie będą odsyłane. 

 

IV. Wyłonienie laureatów: 

1. Prace uczniowie dostarczają do ZGK Łącko lub EMPOL Sp z o.o. (zbiorowo - za 

pośrednictwem wychowawcy bądź osobiście) do dnia: 30-09-2020  

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 oraz dwa wyróżnienia.  

4. Ocenie będą podlegać 

- zgodność z tematem konkursu 

- zgodność z wymogami technicznymi konkursu 

- pomysłowość oraz dobór materiałów 

- estetyka wykonania 

- samodzielność wykonania 

- siła przekazu 

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

6. Decyzje komisji są ostateczne oraz nie odwołalne. O wyniku konkursu zostaną powiadomieni 

Dyrektorzy placówek oświatowych. 

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

Gminy w Łącku w terminie podanym po terminie składania prac. 

 

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. Wymogi prawne: 

Na organizatora konkursu przechodzą autorskie prawa 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. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia 

wyników konkursu na stronie internetowej www.lacko.pl/zgk.html oraz www.pukempol.pl oraz 

ewentualne umieszczenia autorów na pracach na  wystawie konkursowej. Poprzez podanie danych 

osobowych oraz podpisanie formularza RODO uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun prawny 

wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu wyżej wskazanym oraz 

opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy. 

 

VI. Dane kontaktowe: 

Koordynatorem konkursu z ramienia organizatora są: 

✓ Katarzyna Bober – (18) 444 55 58 wew.3 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 

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

 

 

http://www.pukempol.pl/

