REGULAMIN KONKURSU
„Środowisko – wspólna wartość”

§1 Cele konkursu
1.

Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i
ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza.

2.

Propagowanie postaw proekologicznych oraz poszanowanie zasobów środowiska
naturalnego. Wskazanie na współzależność poszczególnych elementów środowiska i
działań człowieka.

3.

Odpady jako półprodukt i surowiec do produkcji. Recykling.

4.

Mobilizacja uczniów do twórczego myślenia o ekologii, energii odnawialnej, recyklingu
odpadów oraz kreatywnego ich zastosowania.

5.

Kształtowanie właściwej postawy i świadomości proekologicznej.
§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Środowisko – wspólna wartość” jest Wójt Gminy
Kościelisko, a realizatorem Ekodoradca z Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
2. Adres organizatora: Urząd Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44,
34-511 Kościelisko.
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Jan Słodyczka,
ekodoradca@gminakoscielisko.pl, telefon: 880 720 070.
4. Konkurs współfinansowany jest ze środków „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie
wdrażania

programu

ochrony

powietrza

dla

województwa

małopolskiego

-

Małopolska w zdrowej atmosferze – LIFE 14 IPE PL 021/ LIFE IP MALOPOLSKA.

§3 Założenia organizacyjne
1. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu
gminy Kościelisko.
2. Uczestnicy
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uwzgledniającym elementy naturalne i prośrodowiskowe (kompostownik, oczko
wodne, odnawialne źródła energii, zieleń, itp.). Każdy z uczestników zgłasza do
konkursu jedną makietę o wymiarach maksymalnych 0,5 m x 1,00 m.

3. Makiety muszą być wykonane z odpadów stanowiących surowce wtórne np: puszki
aluminiowe, kapsle, zakrętki PET i butelki PET, odpady tekstylne, folie i tworzywa sztuczne,
makulatury, styropianu, szkła. Do budowy makiety należy użyć co najmniej kilka z ww.
materiałów.
4. Każda makieta musi zawierać metryczkę zawierającą: nazwę szkoły, klasę, imię i
nazwisko uczestnika konkursu, numer telefonu i adres email.
5. W konkursie przyznane zostaną nagrody w 3 kategoriach wiekowych:
- klasa 6
- klasa 7
- klasa 8
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Prace w imieniu uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów.
Ponadto należy złożyć klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz upublicznianie wizerunku, wzór której stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego
przedstawiciela ustawowego;
8. Uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę.
9. Prace nie spełniające warunków konkursu zostaną odrzucone.
10. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Kościelisko
www.gminakoscielisko.pl oraz szkół.
11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
§4 Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2021 r. w
budynku Szkoły Podstawowej właściwej dla miejsca pobierania nauki przez ucznia w
godzinach od 9.00 do 14.30 (dni robocze).
2. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez
organizatora w składzie : Jan Słodyczka, Agnieszka Grzegorczyk, Małgorzata Dawiec –
Stefanik, Katarzyna Gał, Marzena Truchan.
4. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, zawartość merytoryczna, zgodność z
tematem, różnorodność użytych materiałów, staranność i dokładność wykonania,
pomysłowość i oryginalność oraz estetyka.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i ogłosi zwycięzców konkursu w dniu 27.04.2021
r.
2. Kryteria oceny prac: Ocenie przez komisję konkursową, podlegać będą głównie takie
elementy, jak: zgodność z tematem, różnorodność użytych materiałów, staranność i
dokładność wykonania, pomysłowość i oryginalność oraz walory estetyczne.
3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 27.04.2021 r. poprzez publikację listy
osób nagrodzonych i wyróżnionych oraz wyróżnionych na stronie internetowej oraz
facebook organizatora konkursu.
4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i e-mailowo
o wynikach konkursu.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie
pokonkursowej, a po wystawie zwrócone autorom.
§6 Nagrody główne
1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii po 1
nagrodzie głównej (o wartości ok. 200 złotych) i po 2 wyróżnienia (o wartości ok. 100
złotych) oraz nagrodę dla wszystkich uczestników za udział w konkursie (o łącznej
wartości ok. 300 złotych).
2. Jeżeli

możliwe

będzie

zorganizowanie

wernisażu

(zależne

od

stanu

epidemiologicznego) – wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród, odbędzie się
w budynku Centrum Tradycji i Turystyki, ul. Nędzy Kubińca 136, 34 – 511 Kościelisko, w
dniu 30.04.2021.
3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, o
czym powiadomi uczestników konkursu.
§7 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i
warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub
opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik
konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają
organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w
regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

