
	

REGULAMIN	KONKURSU	PLASTYCZNEGO	

‘MAM	TĘ	MOC!	JESTEM	EKO’	

	

	

#1	

Organizator	Konkursu	

	

Organizatorem	 konkursu	 plastycznego	 „Mam	 tę	 moc!	 Jestem	 eko”	 (nazywanego	 dalej	

‘Konkursem’)	 jest	 Urząd	 Miejski	 w	 Świdnicy,	 Przedstawicielstwo	 Regionalne	 Komisji	

Europejskiej	 we	 Wrocławiu	 we	 współpracy	 z	 Fundacją	 Ładne	 Historie	 (nazywani	 dalej	

‘Organizatorem’).	

	

#2		

Cele	Konkursu	

Celem	konkursu	jest:	

A. zwiększenie	poziomu	świadomości	ekologicznej	wśród	uczniów	i	uczennic	

szkół	podstawowych;	

B. propagowanie	idei	życia	proekologicznego;	

C. kształtowanie	postaw	odpowiedzialności	za	codzienne	wybory;	

D. wskazanie	narzędzi	do	codziennego	dbania	o	środowisko	naturalne;	

E. upowszechnianie	wiedzy	na	temat	segregacji	odpadów;	

F. wtórne	wykorzystanie	odpadów	jako	tworzywa	artystycznego;	

G. zwiększenie	wrażliwości	dzieci	na	ich	otoczenie;	

H. prezentacja	prac	konkursowych	jako	narzędzie	do	zwrócenia	uwagi	na	

problem	odpadów.	

	

#3	

Uczestnicy	Konkursu	

	

Konkurs	 skierowany	 jest	do	uczniów	 i	uczennic	 klas	 III	publicznych	 szkół	podstawowych	 ze	

Świdnicy.	Jeden	uczestnik	może	zgłosić	nie	więcej	niż	jedną	pracę	plastyczną.	

	

	



	

	

	

#4	

Czas	trwania	Konkursu	
	

Prace	konkursowe	należy	przesłać	w	terminie	do	10	grudnia	2020	włącznie.	Prace	nadesłane	

po	 tym	 czasie	 nie	 wezmą	 udziału	 w	 Konkursie.	 Zdjęcie	 lub	 skan	 pracy	 wraz	 z	 imieniem		

i	 nazwiskiem	autora	oraz	podpisaną	 zgodą	opiekuna	 (stanowiącą	 załącznik	do	 regulaminu)	

należy	 przesłać	 na	 adres	 mailowy:	 zapisy@ladnehistorie.pl.	

	

	

#5	

Zadanie	konkursowe	

	

Zadanie	konkursowe	polega	na	wykonaniu	jednej	pracy	plastycznej	(format	i	forma	dowolna:	

obrazek,	 rzeźba,	 makieta,	 kolaż,	 przedmiot	 użytkowy)	 przy	 użyciu	 odpadów	 wtórnych	 (tj.	

papier,	plastik,	metal).	Przy	wykonaniu	pracy	można	stosować	materiały	pomocnicze	tj.	klej,	

taśma	 klejąca,	 farby,	 wycinki,	 jednak	 odpady	 wtórne	 powinny	 stanowić	 zdecydowaną	

większość	tworzywa	artystycznego.	

	

	

#6	

Ocena	prac	konkursowych	

	

Prace	konkursowe	zostaną	ocenione	przez	komisję	konkursową	składająca	się	z	pięciu	osób	-		

przedstawicieli:	 Urzędu	 Miejskiego	 w	 Świdnicy,	 Przedstawicielstwa	 Regionalnego	 Komisji	

Europejskiej	 we	 Wrocławiu,	 Fundacji	 Ładne	 Historie,	 Młodzieżowej	 Rady	 Miasta	 oraz	

Świdnickiego	Ośrodka	Kultury.	Przy	ocenie	prac	brane	będą	pod	uwagę	następujące	kryteria:	

samodzielność	 wykonania	 pracy,	 oryginalność	 pomysłu,	 kreatywność	 wykorzystania	

odpadów	 oraz	 estetyczne	 wykonanie.	 W	 konkursie	 wyróżnione	 zostaną	 trzy	 prace,	 które	

według	 Komisji	 spełniają	 wszystkie	 kryteria.	 Decyzja	 Komisji	 jest	 ostateczna	 i	 zostanie	

ogłoszona	w	dniu	15	grudnia	2020.	

	

	



	

#6	

Nagrody		

	

Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymają	 eko-upominki,	 a	 osoby	 wyróżnione	 ekologiczne	 nagrody	
specjalne.	Upominki	zostaną	przekazane	uczestnikom	do	końca	grudnia	2020.	
	

#9	
Dane	osobowe	

	
A. Administratorem	danych	osobowych	zbieranych	od	Uczestników	jest	Fundacja	Ładne	

Historie	 z	 siedzibą	 w	 Świdnicy,	 58-100,	 ul.	 Długa	 33.	 .Przetwarzanie	 danych	
osobowych	 odbywać	 się	 będzie	 na	 zasadach	 przewidzianych	 w	 rozporządzeniu	
Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016r.	w	sprawie	
ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	
swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	 oraz	 uchylenia	 dyrektywy	 95/46/WE	
(rozporządzenie	ogólne	o	ochronie	danych	osobowych).	

B. Dane	 osobowe	 Uczestników	 będą	 gromadzone	 i	 przetwarzane	 w	 celu	 organizacji		
i	przeprowadzenia	Konkursu.	

C. Organizator	będzie	zbierał	od	uczestników	następujące	dane:	
• imię	i	nazwisko,	
• data	urodzenia	
• szkoła	i	klasa,	do	której	uczęszcza	Uczestnik.	
D. Od	 laureatów	 konkursu,	 w	 celu	 przyznania	 nagród,	 Organizator	 może	 gromadzić	

również	następujące	dane:	
• adres	do	korespondencji.	
E. Uczestnik	 konkursu	 zezwala	 na	 wykorzystanie	 jego	 imienia	 i	 nazwiska	 w	 celu	

informowania	o	wynikach	Konkursu.	
F. Zgłoszenie		prac		do		konkursu		jest		równoznaczne		z		nieodpłatnym		przeniesieniem		

na		Organizatora		prawa	własności	złożonych	zdjęć	egzemplarzy	prac.	
G. Dane	uczestników	konkursu	będą	przechowywane	przez	okres	trwania	Konkursu	do	

momentu	wyłonienia	laureatów	i	przekazania	nagród.	
H. Uczestnikom	 konkursu	 przysługuje	 prawo	 do	 wniesienia	 skargi	 do	 Prezesa	 Urzędu	

Ochrony	Danych	Osobowych.	
	

#8	

Udział	w	konkursie	

	

Przesłanie	 pracy	 konkursowej	 jest	 jednoznaczne	 z	 akceptacją	 powyższego	 Regulaminu.	
Warunkiem	 rozpatrzenia	 udziału	 pracy	 w	 Konkursie	 jest	 spełnienie	 kryterium	 zawartym		
w		#3	oraz	dołączenie	do	maila	podpisanej	zgody	rodzica/opiekuna	na	udział		w	Konkursie.	

	

	

	


