Siedziba Koła:
62-200 Gniezno ,ul. Łubieńskiego 11
Tel. /61/426 4630, fax./61/426 3523

REGULAMIN KONKURSU NA BIŻUTERIĘ EKOLOGICZNĄ
pod hasłem „ Szukamy rady na odpady”
Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
na przygotowanie biżuterii wykonanej z surowców wtórnych.
Konkurs ma pokazać dzieciom, że wiele odpadów nie musi trafiać na wysypiska, lecz możemy je
wykorzystać wykonując z nich pomysłowe rzeczy ( np. naszyjniki, kolczyki, bransoletki).
CELE KONKURSU:
• wyzwolenie postawy nastawionej na poznawanie otaczającej przyrody i zagrożeń wynikających
z nadmiernej produkcji odpadów przez człowieka,
• wykorzystanie odpadów jako materiału do działań artystycznych,
• rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności dzieci,
• inspirowanie twórczych poszukiwań,
• zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
• popularyzacja wiedzy o recyklingu i zainteresowanie ekologią,
• propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
• upowszechnianie twórczości nieprofesjonalnej.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych
z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas I - III,
• uczniowie klas IV – VI i Ośrodki Szkolno – Wychowawcze.
3. Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane), każdy
uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę,
JURY PRZY OCENIE PRAC BIERZE POD UWAGĘ:
Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję konkursową, w skład której wejdą: przedstawiciele
Organizatora oraz artyści plastycy. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
Komisja oceniać będzie nowatorstwo w podejściu do tematu oraz:
• przesłanie ekologiczne, nawiązanie do tematu konkursu,
• samodzielność wykonania, wkład pracy,
• staranność, estetyka i trwałość pracy,
• pomysłowość, oryginalność, kreatywność,
• rodzaj wykorzystanych materiałów, ogólne wrażenie artystyczne.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA TECHNICZNE:
1. Technika wykonania prac jest dowolna.
2. Uczestnikami konkursu są indywidualni uczniowie.
3. Prace powinny być wykonane z surowców wtórnych (np. resztki tkanin, włóczek, drucików, papier,
itp.).
4. Liczba prac z jednej placówki w każdej grupie wiekowej – maksymalnie 5.
5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.
6. Każda praca powinna być przymocowana do podkładki z brystolu o formacie A4.
7. Praca konkursowa powinna być na odwrocie, w prawym dolnym rogu opatrzona przyklejoną
metryczką zawierającą informacje: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa placówki ( miejscowość, adres),
kontakt telefoniczny oraz dane opiekuna, temat pracy.
8. Wszystkie prace ze szkoły umieszczamy w kopercie zbiorczej, na której nanosimy: dane szkoły,
dane opiekuna etapu szkolnego ( z osobistym kontaktem telefonicznym).
Każda szkoła dołącza również imienną listę uczestników konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
10. Uczestnik, biorąc udział w konkursie oświadcza, że jest autorem pracy i posiada do niej pełne prawa.
11. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które
nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie ( załącznik nr 1 ).
12. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
13. Prace pozostają własnością organizatora i mogą być wykorzystane dla potrzeb Organizatora.
14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Każdej zgłoszonej Pracy zostanie nadany
numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany
i zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskiej Pracy.
15. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie
sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
16. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród (I lub II lub III miejsca)
w przypadku niewystarczającego poziomu merytorycznego nadesłanych prac.
17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2013 r. podczas XVIII Gnieźnieńskich
Prezentacji Ekologicznych.
NAGRODY:
1. Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy za wyróżnienia.
2. Prace dostarczamy w nieprzekraczalnym terminie 15 – 19 kwietnia 2013 r. do Sekretariatu
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gnieźnie (62 – 200 Gniezno, ul. Bolesława Chrobrego 12) za
potwierdzeniem odbioru. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla
pocztowego.
3. Przewiduje się urządzenie wystawy pokonkursowej.
4. Autorzy wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez
organizatorów, wyłącznie do celów związanych z organizacją i promocją konkursu oraz wystawy.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych prac ( z danymi autorów) na stronach
internetowych organizatora, lokalnych mediach oraz materiałach promocyjnych. Nadesłanie prac na
konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich, akceptacją regulaminu oraz
zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).
5. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane, wydrukowane oraz m.in. opublikowane na portalu
internetowym, w mediach informujących o konkursie oraz mogą zostać zaprezentowane na specjalnej
wystawie.
CZAS TRWANIA KONKURSU:
Konkurs trwać będzie do dnia 19 kwietnia 2013 r. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu
nastąpi 26 kwietnia 2013 r. podczas XVIII Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych organizowanych
z okazji Światowego Dnia Ziemi w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie ( ul. Łubieńskiego 11).
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody
na publikację materiałów z przebiegu konkursu.

Załącznik 1.

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie
.................................................................
(miejscowość, data)
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy
……………………………………………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie PKE – Koła w Gnieźnie
„Szukamy rady na odpady”
(konkurs plastyczny na zasadach określonych w regulaminie konkursu).
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości
..............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(klasa i nazwa szkoły)
i nie narusza praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie została
zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości przez
organizatorów lub inne podmioty.
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego
wykorzystania prac.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje prac konkursowych.
...................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko
Adres/ telefon/ email

Tytuł pracy
Potwierdzam, że jestem autorem / autorką załączonych prac.
_______________________
Podpis autora

