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REGULAMIN  

 

Konkursu proekologicznego:  

 

„Tak dbam o czystość miejsca, w którym żyję” 

 

Cele Konkursu: 

• promowanie poprawnych zasad segregowania śmieci oraz dbania 

o środowisko,   

• zwiększenie świadomości ekologicznej wśród lokalnego społeczeństwa, 

• pobudzanie aktywności twórczej uczestników, 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych dzieci 

i młodzieży, 

• inspirowanie do poszukiwań nowych form plastycznych – wtórne 

wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego.  

Organizatorzy: 

• Grupa nieformalna: EkoLogiczni z gminy Zbuczyn. 

Partnerzy: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie, 

• Gmina Zbuczyn, 

• Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, 

• Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, 

• Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach, 

• Gminna Spółka Komunalna w Zbuczynie.  

 

Patronat honorowy: Wójt Gminy Zbuczyn – Hubert Pasiak. 
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Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zbuczyn. 

Kategorie wiekowe: 

• klasy 0-IV szkół podstawowych, 

• klasy V-VIII szkół podstawowych. 

2.  Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosić tylko 1 pracę. 

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika (ze względu na 

bezpieczeństwo w kat. kl. 0-IV dozwolona jest pomoc opiekuna np. przyklejeniu 

elementów). 

Technika pracy:  

• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej: 

dwuwymiarowej (płaskiej), dowolną techniką plastyczną, format A3 (np. 

kolaż).  

• Preferowane będzie wykonanie pracy plastycznej z wtórnym 

wykorzystaniem odpadów jako elementy dekoracyjne (wykorzystanie 

gazet, nakrętek, folii itp.). 

Termin i forma składania prac:  

• Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Partnera projektu – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie (ul. Jana Pawła II 3)  

w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2022 r.  
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• Wszyscy uczestnicy konkursu powinni być obecni na Pikniku 

Międzypokoleniowym, który odbędzie się 15 października 2022 r., gdzie 

zostanie rozstrzygnięty konkurs i zostaną wręczone nagrody. 

 

Ocena prac: 

• Jurorami konkursu będą uczestnicy Pikniku Międzypokoleniowego, 

którzy będą oddawać głosy poprzez przypięcie kolorowej pinezki przy 

pracy. Wygra praca z największą liczbą oddanych głosów.   

• Z przebiegu prac Jury zostanie sporządzony protokół, który zostanie 

opublikowany na stronie intranetowej Partnera: www.gokzbuczyn.pl.  

• Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:     

- pomysłowość i kreatywność przy doborze kompozycji z materiałów 

wtórnych,  

- zgodność z tematyką Konkursu,  

- walory estetyczne,  

- samodzielność wykonania całej pracy jak i poszczególnych elementów,  

- staranność wykonania. 

 

Nagrody: 

• Jury przyzna miejsca: I, II, III w każdej kategorii wiekowej. 

• Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas 

Międzypokoleniowego Pikniku, który odbędzie się 15 października 

2022 r. na placu „Pod Wierzbą” przy Gminnym Ośrodku Kultury w 

Zbuczynie (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych 

Organizatorzy zastrzegają prawo do przeniesienia imprezy do Sali 

widowiskowej GOK lub sali gimnastycznej w SP w Zbuczynie).   

http://www.gokzbuczyn.pl/
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• Zdjęcia prac laureatów zostaną opublikowane na stronach internetowych 

Organizatorów oraz w mediach społecznościowych Partnerów 

realizowanego projektu. 

Postanowienia końcowe: 

• Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu.  

• Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają 

Organizatorzy. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie, iż udokumentowane zdjęcia wykonanych 

prac będą ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne 

prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone 

w czasie i przestrzeni wprowadzanie do obrotu, w tym w szczególności do 

emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz 

w telewizjach kablowych, upowszechniania w Internecie oraz druku. 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na powyższe warunki.  

• Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację dostarczonego materiału 

na stronach Organizatorów oraz akceptację warunków zawartych 

w klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszego Regulaminu 

(Załącznik nr 2).  
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Wszelkich informacji dotyczących  

 KONKURSU „Tak dbam o czystość miejsca, w którym żyję” 

 udziela grupa nieformalna - Ekologiczni ze Zbuczyna 

nr tel. 797-361-441 

oraz Partner – Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie  

nr tel. 500-799-675. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


