
   REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO , 

    ”ZRÓB COŚ ŁADNEGO Z NICZEGO” 

 

    .§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu są koordynatorki programu ekologicznego w SP w Deszcznie. 

2. Przystąpienie do udziału w konkursie oznacza akceptację jego warunków, określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

    .§ 2. Uczestnicy 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII  SP w Deszcznie. 

    . § 3. Cele konkursu 

1. Promowanie potrzeby segregacji odpadów u „źródła”, a także korzyści z tego płynących. 

2. Rozszerzenie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki dotyczącej odpadów surowcowych, oraz ponownego ich wykorzystania. 

3. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej. 

4. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprzez minimalizowanie 

ilości odpadów powstających w gospodarstwie domowym i ich ponowne wykorzystanie. 

5. Wykorzystanie umiejętności i zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 

   `  .§ 4. Przedmiot konkursu 

1. Ideą konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką przedmiotu codziennego 

użytku (np. zabawki, ozdoby, pudełka,) z odpadów i/lub surowców wtórnych (torebek foliowych, 

puszek, butelek plastikowych, makulatury, zakrętek, kapsli itp.). 

2. Dopuszcza się możliwość wykorzystania innych materiałów(m. in. kleju, taśmy itp.), jednak 

powinny one pełnić rolę pomocniczą i konstrukcyjną, a tym samym nie wpływać na ostateczny 

kształt projektu. 

    .§ 5. Warunki konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy do dnia 22 grudnia 2021r. 

2. Pracę konkursową można dostarczyć do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 

3. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 (jedną) własnoręcznie przygotowaną pracę w dowolnej 

technice. 

5. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne. 

6. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej szkoły, oraz facebooku. 

    .§ 6. Kryteria oceny 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

2. Przy wyborze prac będą brane pod uwagę następujące elementy: 

• inwencja twórcza, 

• pomysłowość w zakresie wykorzystania odpadów i/lub surowców wtórnych,   

• ogólna estetyka wykonania pracy. 

   .§ 7. Nagrody 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

2.  Uczestnictwo w konkursie – pochwała - 10 punktów – wpisują organizatorki. 

    .§ 8 1. 

 Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

     PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE” - ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), informujemy iż: 



1.Administratorem danych osobowych uczestników konkursu Szkoła Podstawowa im. Noblistów 

Polskich w Deszcznie 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania, przeprowadzenia i dokumentacji 

konkursu pt ,,Zrób coś ładnego z niczego””, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, niemniej bez ich podania 

nie jest możliwy udział w wydarzeniu. 

4. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych 

powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 

 


