
                 Stowarzyszenie „Aktywna Olza”, Olza, ul. Szkolna 7 

 

REGULAMIN KONKURSU  „RECYKLINGOWE CUDEŃKO” 

     USTALENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie  „Aktywna Olza” 

2. Cel konkursu: 

 Celem konkursu jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i 

młodzieży, kształtowanie ich poczucia odpowiedzialności za otoczenie oraz propagowanie 

zasad prawidłowej segregacji odpadów. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Rodzinnym pikniku ekologicznym „Bądź EKO…” 

    WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci od 3 roku życia-przedszkolaki, uczniowie szkoły 

podstawowej a głównie podopieczni uczestniczący w zajęciach projektu „Bądź EKO…”. 

1. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie. Każdy uczestnik może przedstawić         

1 pracę. 

2. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą:  

 a. tytuł pracy,  

 b. imię, nazwisko, klasa (wiek) 

 c. adres oraz nr telefonu rodzica/uczestnika  

zamieszczoną w kopercie, przymocowanej do pracy 

3. Prace nadesłane bez opisu nie będą oceniane. 

4. Prace należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Olzie. 

5. Termin złożenia mija 31.05.2020r. Prace oddane po tym terminie nie będą oceniane.  

6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 05.06.2020r. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczenia 

prac.  

8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 



9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego warunków. 

ZADANIA KONKURSOWE 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ekologicznej zabawki przy wykorzystaniu 

surowców wtórnych. Wykonać ją można dowolną techniką z wykorzystaniem materiałów 

ekologicznych, recyklingowych (makulatura, butelki, puszki, materiał itp. ). Praca nie może 

przekroczyć: 30 cm wysokości i max. 20 cm szerokości. 

1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: 

I – przedszkolaki  

II - klasy I-III  

III– uczniowie klas IV -VIII  

     ZASADY OCENY 

1. Prace będą oceniane przez 3 osobową Komisję. 

2. O wynikach konkursu decydować będzie suma przyznanych punktów w poszczególnych 

kategoriach. 

3. W przypadku  równej ilości punktów przyznanych przez członków komisji więcej niż 

jednej pracy, o przyznaniu miejsca decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

4. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora konkursu. 

5. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty – prace w każdej kategorii wiekowej. 

6. Organizator dopuszcza przyznanie do trzech wyróżnień. 

7. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy i słodycze za udział w konkursie. 

8. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym autorom prac 

nastąpi w terminie uzgodnionym przez organizatorów, na Rodzinnym pikniku „Bądź EKO” 

o czym zostaną poinformowani zainteresowani. 

9. Fotografie najciekawszych prac zostaną opublikowane na stronie FB Stowarzyszenia i w 

innych mediach. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z 

zasadami RODO. 

11. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób: 

 - zgodność pracy z tematyką konkursu 0-5 pkt 

 - staranność i estetyka wykonania 0-5 pkt 

 - pomysłowość 0-5 pkt 

 - oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej 0-5 pkt. 



     PRAWA AUTORSKIE 

1. Nadesłane prace można odebrać w dniu ogłoszenia wyników. Organizator zastrzega 

sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji. Przy eksponowanych pracach 

(wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) będzie umieszczone imię, nazwisko i wiek 

autora oraz tytuł pracy. 

2. Autorzy prac przekażą Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac 

w celach promocyjnych.  

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami wysłanymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nieprzedstawionymi w innych konkursach. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Kultury w Olzie w 

biurze lub pod nr tel. 32 45 11 112 lub  Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Olza” tel. 503 55 

99 60. 

  


