
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  11 /2019  

Burmistrza Miasta Mszana Dolna 

Regulamin Konkursu Plastycznego pn. 

„Jak widzą dzieci segregację śmieci” 

ZORGANIZOWANEGO DLA DZIECI Z KLAS IV-VI  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

§1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
PoniŜszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym pod 

nazwą „Jak widzą dzieci segregację śmieci”. 

Celem konkursu jest: 

• rozwijanie wraŜliwości ekologicznej i artystycznej,  

• promocja działań proekologicznych, 

• kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem, 

• podnoszenie świadomości ekologicznej, oraz wdraŜanie zachować ekologicznych 

polegających na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 
  

§2. 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Organizatorem konkursu plastycznego pod hasłem „Jak widzą dzieci segregację śmieci” jest 

Miasto Mszana Dolna. 

§3 
ADRESACI KONKURSU 

 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych z terenu Miasta 

Mszana Dolna. 

 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

a) Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Miastem Mszana Dolna 

b) 10 najlepszych prac przechodzi do etapu II który, przeprowadza Miasto Mszana Dolna 

 

§4 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 
1. Prace plastyczne winne być wykonane indywidualnie, dowolną techniką plastyczną (np. 

ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.) 

2. Praca musi być wykonana na papierze typu brystol w formacie A3.  

3. Do konkursu moŜe być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, 

nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana.  
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4. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, Ŝe jest jej autorem i wyraŜa zgodę  

na jej wykorzystanie w kampaniach ekologicznych oraz na publikację na stronie 

internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora. 

5. KaŜdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: 

imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa i adres szkoły, zawartymi na „Formularzu 

zgłoszeniowym”. „Formularz zgłoszeniowy” naleŜy dołączyć do pracy plastycznej. 

Dane te będą słuŜyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu.  

6. Praca, która zostanie wykonana w ramach konkursu, powinna w sposób przejrzysty 

przedstawiać tematykę związaną z segregacją śmieci.  

7. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

 

§5 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 
1. Pracę konkursową naleŜy składać do 29.03.2019 r. do placówek edukacyjnych 

przeprowadzających I etap konkursu. 

2. 10 najlepszych prac konkursowych w wyniku I etapu z kaŜdej szkoły wraz z 

„Formularzem zgłoszeniowym” naleŜy złoŜyć w siedzibie Urzędu Miasta Mszana 

Dolna ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, pok. 203 do dnia 

05.04.2019 r. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15.04.2019 r., 
4. Wraz z pracą plastyczną, uczestnik zobowiązany jest złoŜyć podpisany przez opiekuna 

prawnego formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§6 
OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 
1. Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 

Miasta Mszana Dolna. 

2. Przy wyborze laureatów najciekawszych prac, komisja konkursowa będzie kierowała 

się następującymi kryteriami 

a) zgodność z tematyką konkursu,  

 b) estetyka pracy, 

 c) oryginalność wykonania  

 d) wartość merytoryczna i walory edukacyjne, 

 e) wartość artystyczna 

      3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

      4. Komisja jest zobowiązana do sporządzenia protokołu z obrad komisji.  

 

 
§7 
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NAGRODY I WYNIKI KONKURSU 
 

1. Zdobywcy miejsc I-III, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostali 

uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród- II etap, nastąpi dnia 

15.04.2019 r., 
3. Wyniki konkursu, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej miasta Mszana Dolna.  

4. Wyniki konkursu są ostateczne. Uczestnikom konkursu nie przysługuje Ŝadna 

forma odwołania.  

 

§8 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 

 
1. Dane osobowe podane w zakresie: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu 

będą przetwarzane przez administratora danych osobowych, w celach 

związanych z konkursem 

2. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Mszana Dolna.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakŜe jest niezbędne do 

uczestnictwa w konkursie oraz odebrania nagród. Osobom udostępniającym 

dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

poprawiania oraz Ŝądanie ich usunięcia. 

4. Uczestnicy konkursu, wyraŜają zgodę na fotografowanie i utrwalanie obrazu 

wykonanych oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób 

materiałów.  

5. Uczestnicy konkursu wyraŜają zgodę na wykorzystanie oraz 

rozpowszechnianie przez organizatora konkursu na zasadzie wyłączności, 

swojego wizerunku, utrwalonego podczas wręczania nagród, na fotografiach.  

6. Uczestnicy przenoszą na organizatora nieodpłatnie, z chwilą przekazania prac 

plastycznych, prawo do korzystania z wykonywanych prac i rozporządzania 

prawami do nich.  

 

 §9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie i przekazanie pracy plastycznej jest jednoznaczne z akceptacja 

postanowień niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.  

2. W przypadku pytań lub wątpliwości naleŜy kontaktować się z Wydziałem 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mszana Dolna,  

       tel. 18 33 10 622 wew. 216 

3. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia konkursu.  
 


