
III. REGULAMIN   KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Moja EKOGMINA” 

 

Konkurs organizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Rzędowie oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedmiot konkursu: Wykonanie pracy plastycznej promującej działania proekologiczne na 

terenie swojej gminy – w miejscach użyteczności publicznej charakterystycznych dla 

danej gminy, miejscowości.   Prace mają przedstawiać  propozycje  działań 

proekologicznych związanych z tematyką odpadową,  możliwych do zrealizowania na  terenie 

zamieszkanej przez uczestnika konkursu gminy.  

 

Odbiorcy: Uczniowie klas IV – VIII  ze szkół podstawowych z terenu 18 gmin należących do 

Spółki  

Cele: 

1. Promowanie idei dbałości o otaczające środowisko naturalne wśród dzieci i młodzieży. 

2. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych oraz promowanie 

segregacji odpadów. 

3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży stanem czystości oraz podejmowanych działań 

proekologicznych  na terenie zamieszkiwanej przez nie gminy. 

4. Uwrażliwienie młodych ludzi na problemy ochrony środowiska oraz dbałości  o 

otaczające je środowisko. 

 

Ogłoszenie konkursu: 26.09.2018 

Czas trwania konkursu: 26.09. 2018 – 04.12.2018 

Rozstrzygnięcie: 5.12.2018 

§1 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie prac:  płaskich, 

wykonanych samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A3 oraz zgodnej z tematyką 

konkursu na adres: ZGOK Sp. z o.o.  Rzędów 40, 28-142 Tuczępy do dnia 04.12.2018  do 

godz. 15:00.  

Prace muszą zawierać nazwę – opis (lokalizację) przedstawionego miejsca oraz być opisane 

imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą i nazwą placówki, z dopiskiem: Konkurs -„Moja 

EKOGMINA” 



Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, która nie brała udziału w innych 

konkursach. 

Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form publikacji prac konkursowych. 

§2 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu  zadecyduje  powołana prze organizatora konkursu 

komisja. 

2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu. 

3. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę zgodność z tematem, 

estetykę, samodzielność wykonania  prac oraz oryginalność.  

§3 

Nagrodzone zostaną trzy prace wyłonione przez komisje konkursową. 

§4 

Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie podana na stronie 

internetowej ZGOK oraz na Facebook. 

§5 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 

§6 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (imienia i nazwiska ucznia, klasy oraz placówki) zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych osobowych) 

 

 

 


