Polski Klub Ekologiczny koło w Gnieźnie
ul. Łubieńskiego 11,
62-200 Gniezno
Tel. (61) 426 4630, fax. (61) 426 3523

KONKURS NA ULOTKĘ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

„Segreguj odpady – to się opłaca!”
Organizatorem konkursu jest Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie ulotki dotyczącej segregacji odpadów.
Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie ulotki, której przewodnim
tematem będzie selektywna zbiórka odpadów.
„Ulotka” ‐ druk służący celom promocyjnym i informacyjnym, przeznaczonym do szybkiego
rozpowszechniania, o niewielkiej objętości, zazwyczaj w formie kartki, lub rozkładanej broszurki.
Konkurs na ulotkę poświęconą tematyce segregacji odpadów i nowych zasad
gospodarowania odpadami organizowany jest w związku z przepisami, jakie obowiązywać nas będą
od lipca 2013 roku [Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) weszła
w życie w dniu 23 stycznia 2013 r.].
Tematem konkursu jest szeroko rozumiana zrównoważona gospodarka odpadami, zagadnienia
odpowiedzialnej konsumpcji, selektywnej zbiórki odpadów oraz ich recyklingu, utrwalenie wiedzy
o sposobach oszczędzania i efektywnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego na
przykładzie własnych sposobów stosowanych w życiu codziennym, przekazanie tych rad w formie
ulotki (ekspresja posiadanej wiedzy przez aktywność plastyczną).
Praca powinna w sposób możliwie jasny przedstawiać realizację różnorodnych zagadnień
związanych z odpadami oraz ich dokumentację w formie ulotki. Jej zadaniem jest rozwianie obaw
przed wprowadzeniem nowych uregulowań w zakresie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminie, dotarcie z ważnymi informacjami w sposób atrakcyjny i angażujący większe grupy
odbiorców.
Temat przewodni jest ważny dla każdego z nas, nic tak nie działa na wyobraźnię człowieka
jak sztuka tworzona przez młodzież. Podzielcie się z innymi swoim talentem!
Konkurs jest ważnym elementem realizowanej w 2013 r. kampanii informacyjnej PKE –
Koła w Gnieźnie, której celem jest pogłębienie wiedzy mieszkańców na temat zasad selektywnej
zbiórki odpadów i możliwości ich ograniczania w życiu codziennym.
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CELE KONKURSU:
popularyzacja wiedzy o metodach segregacji odpadów i znaczeniu recyklingu,
propagowanie nawyków prawidłowej segregacji odpadów, zapoznanie się z procedurą
recyklingu,
zwiększenie wiedzy i poziomu akceptacji społeczności lokalnych dla wymogów nowego prawa
odpadowego i obowiązków z niego wynikających,
zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne, propagowanie idei czystego środowiska,
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
rozwijanie uczniowskiej kreatywności, pomysłowości, wyobraźni plastycznej oraz literackiej,
postawy badawczej i odkrywczej,
integrowanie społeczności: placówek oświatowych oraz mieszkańców,
kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki,
programy komputerowe, encyklopedie multimedialne) i ich selekcja.

UCZESTNICYKONKURSU:
1.
2.
3.
4.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego.
Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.
Na konkurs uczniowie dostarczają prace wykonane samodzielnie. Prace nie mogą być wcześniej
publikowane i nagradzane.

OCENAPRACKONKURSOWYCH
1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursową. Skład Kapituły liczy trzy osoby
i jest jawny, będą to przedstawiciele Organizatora oraz osoba znająca zagadnienia gospodarki
odpadami.
2. Komisja oceniać będzie: pomysłowość, zgodność z tematem, wartość merytoryczną pracy,
sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu), komentarz, zwięzłe ujęcie tematu, walory
plastyczno-literackie, nowatorstwo w podejściu do tematu, stronę artystyczną pracy, techniczną
jakość pracy, estetykę wykonania, oryginalność, wkład pracy, atrakcyjność dla odbiorcy,
oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy itp.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń nie spełniających Regulaminu
konkursu.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
WYMAGANIATECHNICZNE:
1. Forma i technika wykonania prac jest dowolna.
2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć 1 pracę plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
3. Prace muszą być związane z tematyką segregacji śmieci i nowych zasad gospodarowania
odpadami.
4. Praca powinna swoim kształtem przypominać ulotkę w formie zwyczajowo przyjętej.
5. Format ulotek:
• Kartka A4 (210 x 297 mm) zapełniona po obu stronach lub kartka A4 złożona na pół
(cztery strony A5 zapełnione) lub kartka A4 złożona na trzy (sześć stron zapełnionych).
6. Ulotkę można wykonać ręcznie lub przy pomocy komputera. Technika wykonanych prac
ręcznie: kredki, ołówek, farby, tusze, pastele. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne
w dowolnej formie (np. rysunek, grafika itp.).

7. Praca w wersji elektronicznej musi być wydrukowana oraz dostarczona na elektronicznym
nośniku danych (np. CD, DVD).Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 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.
8. Dopuszcza się konsultacje ustne nauczycieli i fachowców w dziedzinie rysunku.
9. Praca konkursowa powinna być na odwrocie, w prawym dolnym rogu podpisana (temat
pracy, nazwa placówki, miejscowość, imię i nazwisko autora, kontakt telefoniczny, dane
opiekuna).
WARUNKIUDZIAŁUWKONKURSIE:
1. Uczestnik, biorąc udział w konkursie oświadcza, że jest autorem pracy i posiada do niej pełne
prawa.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
gnieźnieńskiego.
3. Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie jedną pracę.
4. Każda szkoła może przysłać maksymalnie 20 prac.
5. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie możliwość sprawdzenia autorstwa prac.
6. Każda praca musi być opatrzona czytelną informacją o autorze, zawierającą imię i nazwisko,
wiek, nazwę szkoły i oznaczenie klasy.
7. Koperta z płytą (w przypadku prac wykonanych na komputerze)oraz gotową ulotką musi być
czytelnie opisana i zawierać:
• Nazwę, adres, telefon i e-mail szkoły.
• Imię, nazwisko oraz klasę autora (kontakt telefoniczny).
• Imię i nazwisko opiekuna.
Wszystkie prace ze szkoły należy umieścić w kopercie zbiorczej, na której nanosimy: dane szkoły,
dane opiekuna etapu szkolnego (z osobistym kontaktem telefonicznym).
Każda szkoła załącza również imienną listę uczestników konkursu.
8. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego uczestnika, który
nie ukończył 18 roku życia na udział w konkursie (załącznik nr 1).
9. Ulotka powinna zawierać dane dotyczące autora i szkoły na ostatniej stronie, a także
w oddzielnej kopercie kartę informacyjną (załącznik nr 2).
10. Prace pozostają własnością Organizatora i mogą być wykorzystane dla jego potrzeb.
11. 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.
12. Komisja podejmuje decyzje o nagrodach i o prawidłowościach przebiegu konkursu. Decyzja
komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. W sprawach spornych Komisja zajmuje
stanowisko w drodze głosowania większością głosów. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie
sporządzony protokół, który będzie podpisany przez wszystkich członków Komisji
Konkursowej.
13. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród (I lub II lub III miejsca)
w przypadku niewystarczającego poziomu merytorycznego nadesłanych prac.
14. Organizatorzy Konkursu nie zwracają przesłanych prac. Prace, które nie spełniają określonych
powyżej wymogów formalnych mogą nie zostać poddane ocenie przez Kapitułę Konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych. Kwestie nie ujęte w regulaminie
rozstrzyga Organizator.
16. Termin ogłoszenia konkursu, regulamin oraz lista laureatów zostaną przedstawione na stronie
Polskiego Klubu Ekologicznego – Koła w Gnieźnie.

NAGRODY:
1.
2.
3.
4.

Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców (miejsca I – III) oraz dyplomy za wyróżnienia.
Przewiduje się urządzenie wystawy pokonkursowej.
Warunkiem oceny nadesłanych prac jest przesłanie wraz z nimi formularza zgłoszeniowego.
Autorzy prac 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.
CZASTRWANIAKONKURSU:
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.
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 opiekuna ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie
.................................................................

(miejscowość, data)
Ja niżej podpisany/a, jako opiekun ustawowy
……………………………………………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie PKE – Koła w Gnieźnie

„Segreguj odpady – to się opłaca!”
(konkurs plastyczny – ulotka 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)

Załącznik 2.
Pieczątka placówki
Karta informacyjna o autorze pracy konkursowej
(stanowi integralną część zgłaszanej pracy)
Kategoria – ulotka „Segreguj odpady – to się opłaca!”
Temat pracy
..............................................................………………...……………………………………...……
………...……………………………………………………………………………………………..
Dane autora:
Imię i
Nazwisko………………………………………………………………………….………..………
Klasa………………………………………………………………………….......
Adres szkoły
Nazwa
……………………………………………………………………………………………..…………
Ulica………………………………………………………………………………………….………
Miejscowość……………………………………………………………………..………...…………
Adres e– mailowy/ telefon
………………………………………………………………………………………………..………
Imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy – opiekuna pracy ( kontakt telefoniczny)
………………………………………………………………………………………………………..
Podpis osoby zgłaszającej:
Potwierdzenie Dyrekcji:
Data:………………………
Potwierdzam, że jestem autorem / autorką załączonej pracy.
Wyrażam zgodę na:
• Wystawienieipublikacjępracrównieżdlacelówreklamowychkonkursu„Segreguj odpady – to się
opłaca!”
• Przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą „O Ochronie Danych Osobowych”
( Dz. U. Nr133 poz. 833)
Poniższy podpis jest równoznaczny z akceptacją zasad uczestnictwa w konkursie.
_______________________
Podpis autora

