REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO EKOLOGICZNEGO

NA WYKONANIE PRAC Z SUROWCÓW WTÓRNYCH
„ECO-kreacja 2016”
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są wykonane przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych z surowców wtórnych.
Temat tegorocznej edycji: eco-roślina.
Organizator Konkursu
1. Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.
2. Adres Organizatora:
Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Zakładowa 5
26- 670 Pionki
tel. 483777051
3. Współorganizatorem konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Kozienicki Park Krajobrazowy.
4. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat konkursu są: Alicja Gryz-Wasil, Marta Maciejczyk.
Założenia organizacyjne
1. Celem konkursu jest kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz uświadomienie
uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz jak zapobiegać
ich powstawaniu.
2. Konkurs trwa od 22.04.2016 do 30.06.2016.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć: pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie,
kartę zgłoszeniową.
5. Prace na konkurs mogą zgłaszać uczniowie samodzielnie lub za pośrednictwem szkoły podstawowej/gimnazjum.
Można zgłosić do konkursu prace w 3 kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas I-III
b) uczniowie klas IV-VI
c) uczniowie szkół gimnazjalnych
6. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi
w innych konkursach.
Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac
1. Tematem tegorocznego konkursu jest przygotowanie eco-rośliny, czyli rośliny z surowców wtórnych.
2. Praca powinna być wykonana w jak największym stopniu z materiałów wtórnych. Maksymalny wymiar prac
plastycznych wykonanych dowolną techniką to 1m na 1m na 1m.
3.Aby zgłosić pracę do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu oraz zgodę na udział w konkursie stanowiącą załącznik nr 2.
4. Prace będą przyjmowane w Centrum Aktywności Lokalnej, w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00- 18.00) do 30.05.2016. W konkursie będą rozpatrywane tylko prace zgłoszone w terminie.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 06.06.2016. O zdobytych nagrodach i wyróżnieniach
opiekunowie uczniów zostaną poinformowani niezwłocznie.
6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi najpóźniej do dnia 30.06.2016.
Ocena prac konkursowych
1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, składająca się z pracowników Centrum Aktywności Lokalnej,
Kozienickiego Parku Krajobrazowego i zaproszonych gości, która zostanie powołana przez organizatorów.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom komisji konkursowej zostaną zaprezentowane
prace bez określania ich autorów, oznaczone jedynie numerami. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer
porządkowy, a po ostatecznej decyzji komisji konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione
nazwiska autorów zwycięskiej pracy.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który będzie podpisany przez wszystkich członków
komisji konkursowej.
4. Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria:
- bogactwo wykorzystania surowców wtórnych,
- pomysłowość,
- estetyka pracy.

5. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż dnia 30 czerwca 2016 r.
7.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.cal.pionki.pl.
8. Rozdanie nagród planowane jest podczas zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

Warunki ogólne
1. Uczestnicy konkursu zgłaszający swoje prace do konkursu, jednoznacznie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego
przeprowadzenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.).
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Nagrody
1. Laureatom konkursu w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatorów.
Prawo własności i prawo wykorzystania prac
1. Zgłoszona praca staje się własnością organizatorów.
Postanowienia końcowe
1. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane w mediach informujących o konkursie oraz mogą
zostać zaprezentowane na wystawie, jak również podczas imprez okolicznościowych CAL (w formie albumu lub
autentycznych prac).
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w przypadku zaistnienia
okoliczności od nich niezależnych.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa
„ECO-kreacja”
Praca na konkurs: eco-roślina
Krótki opis pracy (zawierający m.in. użyte materiały, sposób łączenia, zastosowanie itp. ):

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Wiek:
Szkoła:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu do rodzica/ opiekuna:

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanego projektu. Zgłaszany projekt nie był nagrodzony w innym konkursie oraz
obecnie nie bierze udziału w żadnym innym konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz informacji na temat zgłaszanego projektu przez organizatora celem promocji konkursu oraz publikacji w prasie
lokalnej.

data .........................................

podpis ucznia ……………………………
podpis rodzica.......................................

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na udział …............................................................... w konkursie ekologicznym
imię i nazwisko dziecka

na wykonanie pracy z surowców wtórnych, organizowanym przez Centrum Aktywności Lokalnej
w Pionkach.

…...............................
miejscowość, data

…......................................
podpis rodzica/ opiekuna

