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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Chrońmy Środowisko – Segregujmy Śmieci, Oszczędzajmy Wodę” 

organizowanego przez 

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o. o.  w Unieściu 

 

§ 1 

Główne cele Konkursu 

1. Promocja selektywnego zbierania odpadów oraz kształtowanie nawyków dzieci  

i młodzieży w tym zakresie. 

2. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży, dotyczącej znaczenia wody w rozwoju 

życia na Ziemi. 

3. Kształtowanie proekologicznych postaw sprzyjających ochronie środowiska. 

4. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz zwrócenie uwagi  

na konieczność ochrony środowiska przyrodniczego. 

5. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności wśród uczestników Konkursu. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa  w Konkursie 

„Chrońmy Środowisko – Segregujmy Śmieci, Oszczędzajmy Wodę”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o. o.  

w Unieściu.  

3. Adres Organizatora: 

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o. o. 

ul. Świerczewskiego 44 

76-032 Unieście 
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4. Partnerem wspierającym przebieg Konkursu jest Transgraniczne Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Sarbinowie. 

5. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie www.powiat.koszalin.pl oraz 

tcee.pl. 

6. Konkurs rozpoczyna się 20.04.2015 r., a kończy 31.05.2015 r.. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu 

koszalińskiego. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych  

w następujących kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas I-III, 

b) uczniowie klas IV-VI. 

7. Placówka zamierzająca wziąć udział w Konkursie zobowiązana jest do złożenia wraz 

z pracą zgłoszenia oraz oświadczenia (Załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu). Dokumenty 

będzie można również pobrać ze strony internetowej www.powiat.koszalin.pl oraz 

tcee.pl. Prace bez powyższych dokumentów nie będą oceniane. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej (np. w formie plakatu, makiety, 

pracy przestrzennej), zachęcającej do dbania o środowisko przyrodnicze poprzez 

selektywną zbiórkę odpadów lub poprzez oszczędzanie wody w gospodarstwie 

domowym.  

5. Uczestnik Konkursu wykonuje 1 pracę dotyczącą segregacji odpadów lub oszczędzania 

wody w gospodarstwie domowym.  

6. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę. 

7. Technika wykonania prac jest dowolna (mile widziane wykorzystanie surowców 

wtórnych).  

8. W Konkursie mogą wziąć udział prace autorskie, które wcześniej nie zostały nigdzie 

zgłoszone. 

http://www.powiat.koszalin.pl/
http://www.powiat.koszalin.pl/
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9. Przy ocenie prac uwzględniany będzie sposób wykonania, oryginalność, pomysłowość 

pracy oraz zgodność z tematyką Konkursu. 

10. Każda z prac powinna zawierać na odwrocie opis zawierający następujące dane: 

 imię i nazwisko autora, wiek, klasę oraz pełną nazwę, adres i telefon placówki. 

11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, 

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 

12. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1186  

z późn. zm.). 

§ 4  

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście, z dopiskiem  

„Konkurs plastyczny – Ochrona Środowiska” w terminie do 31.05.2015 r. na adres: 

 

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej 

ul. Leśna 2 

76-034 Sarbinowo 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator  

Tel. 94 31 89 750 

 

2. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu. 

Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac. 

4. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego). 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki. 

6. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 
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§ 5 

Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Zakład Wodociągowo-

Kanalizacyjny Sp. z o. o. w Unieściu do 10.06.2015 r. wyłoni zwycięskie prace w dwóch 

przedziałach wiekowych i tematycznych: 

 Segregacja odpadów: 

o kl. I-III (I, II, III miejsce) 

o kl. IV-VI (I, II, III miejsce) 

 Oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym: 

o kl. I-III (I, II, III miejsce) 

o kl. IV-VI (I, II, III miejsce) 

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 12 (3 w każdej 

kategorii wiekowej i tematycznej) przyznając nagrody zwycięzcom. 

3. Wszyscy laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają 

wyróżnienia.  

5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 

Komisję.  

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana  

po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej www.powiat.koszalin.pl oraz tcee.pl. 

8. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia 

nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora. 

9.  Nagrodzone prace zostanę wyeksponowane w Transgranicznym Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Sarbinowie. 

 

§ 6 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną 

poinformowani uczestnicy. 

http://www.powiat.koszalin.pl/
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§ 7 

Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone  

w niniejszym Regulaminie. 

 § 8 

Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  

i warunki Konkursu. 


