Regulamin konkursu plastycznego dla szkół pt. „Do PSZOK tylko krok”
1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie
4.2. Gospodarka odpadami oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. Konkurs koordynuje i przeprowadza Agencja Reklamowa GALL s.c. Przemysław
Zasuwa i Leszek Milewski.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Konsorcjum i Zamawiający oraz
członkowie ich rodzin.
4. Celem konkursu jest:
o zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa w zakresie
zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych,
o kształtowanie właściwych postaw i wartości w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów komunalnych,
o podniesienia poziomu wiedzy nt. postępowania z odpadami, podkreślenie roli
zapobiegania/zmniejszania ilości powstałych i składowanych odpadów
(hierarchia postępowania z odpadami),
o zwiększenia świadomości mieszkańców nt. roli PSZOK w systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych, w tym specjalnych i
integracyjnych z terenów województwa kujawsko-pomorskiego,
6. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
o dzieci w wieku przedszkolnym – wykonanie kolorowanki z zadaniem o
segregacji odpadów,
o uczniowie szkoły podstawowej (kl. I-VII)– dokończenie historii o segregacji i
możliwości wykorzystania odpadów ,
o młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych (klasy gimnazjalne i
ponadgimnazjalne)– wykonanie plakatu promującego właściwe postawy i
wartości w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich
wykorzystywania lub promującego zadania i rolę PSZOK-u w systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
o estetyka wykonania pracy,
o zgodność z tematem,
o ciekawe ujęcie tematu
8. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym zadanie konkursowe polega na
pokolorowaniu kolorowanki oraz wykonania zadania dotyczącego segregacji odpadów
(format A4, 2 strony). Kolorowanka została zamieszczona do pobrania na stronie
internetowej projektu.
9. W przypadku uczniów szkół podstawowych zadanie konkursowe polega na
dokończeniu historii komiksowej- karta zgłoszenia wraz z wstępną historią
komiksową (format A4, 2 strony) zamieszczona jest do pobrania na stronie
internetowej projektu.

10. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych zadanie konkursowe polega na
wykonaniu plakatu format A3 jedną z technik: rysunek, malarstwo, grafika
komputerowa, obowiązują wyłącznie formy płaskie.
11. Prace należy wykonać indywidualnie. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu
jedną pracę.
12. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.
13. Do pracy komiksowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia /drukowanymi
literami/- jest to warunek przyjęcia pracy do konkursu. Karty zgłoszenia do konkursu
pobrać można ze strony internetowej projektu.
14. Prace należy podpisać na odwrocie/ imię i nazwisko uczestnika, adres szkoły, imię i
nazwisko nauczyciela-opiekuna/.
15. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio na adres
Agencji Reklamowej GALL s.c. Przemysław Zasuwa i Leszek Milewski, ul. Szosa
Chełmińska 50, 87-100 Toruń, z dopiskiem „konkurs plastyczny”.
16. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w
trakcie przesyłki.
17. W każdej kategorii przyznanych zostanie 10 nagród indywidualnych w postaci
dyplomów oraz nagród rzeczowych typu sprzęt elektroniczny. W ramach konkursu
spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu przyznana zostanie jedna
indywidulna nagroda główna oraz 5 nagród zbiorowych dla placówek, z których
najwięcej uczniów uczestniczyło w konkursie.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
o nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach
konkursu, /wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu,
zwycięzcy za pośrednictwem nauczycieli zostaną poinformowani ustnie lub
pisemnie/,
o bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych
danych autorów w środkach masowego przekazu informacji,
o przeniesienia majątkowych praw autorskich do zgłoszonych prac na Agencji
Reklamowej GALL s.c. Przemysław Zasuwa i Leszek Milewski ,
o bezpłatnego przejęcia do archiwum Agencji Reklamowej GALL s.c.
Przemysław Zasuwa i Leszek Milewski prac nagrodzonych i wyróżnionych,
o nie odsyłania prac, chyba że uczestnik dostarczy zaadresowaną kopertę ze
znaczkiem pocztowym lub zgłosi się osobiście po odbiór swojej pracy do biura
Agencji Reklamowej GALL s.c. Przemysław Zasuwa i Leszek Milewski, w
terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
19. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne
20. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
21. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
22. Terminarz realizacji konkursu:
o rozpoczęcie konkursu plastycznego – 02.09.2017
o okres nadsyłania prac od 02.09.2017 do 15.01.2018
o ocena prac od 15.01.2018 do 02.02.2018
o informacja o wynikach konkursu od 02.02.2018
o podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – maj 2018 podczas Festiwalu
Ekologicznego.

