
 
 

Regulamin konkursu o tematyce ekologicznej w obszarze selektywnej zbiórki 

odpadów przeznaczonego dla placówek oświatowych z terenu Gminy Gruta 

pn.: „Szanuję Ziemię – śmieci oddaję na PSZOK” 

§ 1 Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek oświatowych 

oraz za upewniających opiekę dla dzieci do lat 3 tj. żłobek z terenu Gminy Gruta o nazwie: 

„Szanuję Ziemię – śmieci oddaję na PSZOK” zwanego dalej: „Konkursem”, 

jest Gmina Gruta, zwana dalej: „Organizatorem”. 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków wramach Osi priorytetowej 

4, Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

§ 2 Tematyka i cel Konkursu 

1. Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych z brakiem umiejętności w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości u dzieci, jakie zagrożenie 

powoduje brak dbania o środowisko oraz brak racjonalnej gospodarki odpadami. 

2. Celem Konkursu jest: 
 

1) zachęcanie mieszkaoców Gminy Gruta do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (zwany dalej jako: „PSZOK”); 

2) propagowanie idei czystego środowiska; 

3) wyrabianie nawyków związanych z ponownym użyciem materiałów i produktów – ”drugie życie”; 

4) propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w codziennym życiu wśród najmłodszych 

mieszkaoców Gminy i ich rodzin; 

5) podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw związanych z ochroną 

środowiska; 

6) promocja PSZOK; 

7) zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci. 

§ 3 Warunki i zasady udziału w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych oraz placówki zapewniającej opiekę dla dzieci do 

lat 3 z terenu Gminy Gruta. Uczestnikami konkursu mogą byd uczniowie szkół znajdujących się na terenie 

gminy Gruta, a także dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie gminy Gruta, ale uczęszczająca do szkół 

poza jej granicami. 

 



 
2. Uczestnicy konkursu są podzieleni na następujące kategorie: 

1) kategoria I – podopieczni placówki zapewniającej opiekę nad dziedmi do lat 3 

2) kategoria II – dzieci uczęszczające do przedszkola  

3) kategoria II – uczniowie z klas I-III szkół podstawowych; 

4) kategoria III – uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych; 

5) kategoria IV – uczniowie z klas VII -VIII szkół podstawowych. 

3. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje: 

- złożenie pracy plastycznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – wypełnioną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

- jeden uczestnik / dziecko, może złożyd tylko jedną pracę plastyczną. 

 
4. Tryb zgłaszania prac konkursowych: 

1) prace plastyczne wykonane w dowolnej technice na formatach A3 lub A4 należy dostarczyd do 

siedziby Organizatora Konkursu w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu 

Gminy Gruta; 

2) do złożonych opisanych danymi identyfikującymi twórcę pracy i placówkę należy dołączyd kartę 

zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

zgodę na publikowanie prac w tym wykorzystywanie ich we wszelkiego typu materiałach 

promujących Gminę Gruta – wypełnioną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu; 

§ 4 Wymagania dotyczące prac konkursowych 

1. Organizator przyzna jedną nagrodę jednostce zapewniającej opiekę nad dziedmi do lat 3, niezależnie 
od liczby prac złożonych przez jednostkę.  

2. W Konkursie nie mogą brad udziału prace plastyczne, które były nagradzane w innych konkursach. 

3. Koszty przygotowania pracy konkursowej ponoszą uczestnicy Konkursu. 

4. Prace plastyczne nie mogą byd instalacjami przestrzennymi. 

5. Prace plastyczne mogą byd wykonane na formatach A3 lub A4 w dowolnej technice plastycznej, 
artystycznej. 

6. Prace plastyczne powinny byd podpisane w sposób czytelny pozwalający na pełną identyfikację autora 
pracy. 

§ 6 Komisja Konkursowa i nagrody 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. 

2. Komisja Konkursowa, dokonuje oceny prac na posiedzeniu zamkniętym, a następnie wyłania trzech 

laureatów z każdej kategorii wiekowej, komisja może przyznad wyróżnienia. Placówka zapieniająca 

opiekę nad dziedmi do lat 3 otrzyma jedną nagrodę. 

3. Kryteriami oceny prac konkursowych są: 



 

1) zgodnośd tematyczna; 

2) pomysłowośd; 

3) estetyka; 

4) ciekawe ujęcie tematu; 

5) wywoływanie pozytywnych skojarzeo; 

6) zgodnośd z niniejszym regulaminem. 
 

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół pokonkursowy, który zostanie podpisany 

przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

5. Informacja o wyłonionych Laureatach i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje na stronie 

internetowej Gminy Gruta www.gruta.pl oraz poprzez placówki oświatowe. 

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

7. Wręczenie nagród nastąpi po wyłonieniu zwycięzców. 

10. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody rzeczowe. 
 

11. Ponadto, każdy z Laureatów otrzyma dyplom. 

§ 7 Postanowienia koocowe 

1. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swoje prace wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych wraz z projektem nazwy dla PSZOK na stronie internetowej Organizatora, wyłącznie na 

potrzeby Konkursu. Jednocześnie Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie zgłoszonych prac 

i projektów nazw dla PSZOK w celach promocyjnych przez Gminę Gruta. Uczestnicy Konkursu mają 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

2. Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych z chwilą ich otrzymania nabywa 

nieodpłatnie Organizator Konkursu. Prawa obejmują wykorzystanie całości lub części przesłanych prac, 

bez ograniczeo czasowych i terytorialnych. 

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialnośd wobec Organizatora i osób trzecich 

w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania lub odwołania Konkursu. 

Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu, za usługi poczty elektronicznej, przez którą 

dostarczane będą prace konkursowe oraz inne sytuacje wynikłe nie z jego winy. 
 

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

11. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 
12. Zakooczenie konkursu tzn. uroczyste wręczenie nagród  zaplanowane jest na dzieo 22 kwietnia 
2021 r. – Dzieo Ziemi, jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od organizatora, uczestnicy konkursu 
zostaną powiadomieni terminie wręczenia nagród. 


