
Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych      

z terenu powiatu goleniowskiego  do wzięcia  

udziału w konkursie  plastycznym                                       

pod nazwą : 

„Eko-kwiat- z plastiku, a jak żywy!” 

REGULAMIN KONKURSU „EKO- KWIAT- Z PLASTIKU, A JAK ŻYWY!” 

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Publicznych w Mostach 
 
2.Cele konkursu: 

 zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;  

 propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów; 

 wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego;  

 zachęcanie uczestników do aktywności artystycznej i kreatywnego tworzenia;    

 popularyzacja działań plastycznych poprzez rozpowszechnianie przez 
organizatora konkursu wybranych prac. 

 
3.Uczestnicy konkursu: 
 
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu powiatu 
goleniowskiego z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

 uczniowie z klas I-III  

 uczniowie z klas IV-VIII  
 

4.Warunki uczestnictwa: 
 

 wykonanie kwiatu lub bukietu kwiatów z butelek plastikowych typu PET lub z 
innych butelek plastikowych; 

 każdy uczestnik dostarcza jedną pracę przestrzenną – kwiat, lub bukiet kwiatów 
osadzone na dowolnej podstawce, umożliwiającej jej ekspozycję;  

 praca powinna być opatrzona czytelną etykietą zawierającą : imię i nazwisko 
uczestnika, klasę do której uczęszcza oraz nazwę szkoły ( litery drukowane):  

 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną 
pracę; 

 uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych (załącznik nr 2). 

5. Kryteria oceny prac: 
 

 oryginalność i pomysłowość w realizacji tematu; 



 pracochłonność i staranność wykonania; 

 samodzielność wykonania pracy; 

 ogólny walor artystyczny. 
 
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego 
przez Organizatora.  
Każda praca zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.  
 
6.Nagrody: 
 
W każdej z kategorii zostaną przyznane I, II i III miejsce. Zwycięzcy konkursu zostaną 
uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy biorą pod uwagę 
możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Organizator ma prawo do zmiany ilości 
przyznawanych nagród/wyróżnień. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do 
otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 
7.Terminarz konkursu: 
 
Prace należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Mostach do dnia 1 
maja 2019r. 
Dnia 8 maja 2019r Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru prac                                w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 maja 2018r.. Laureaci zostaną poinformowani 
droga mailową i telefoniczną o dniu wręczenia nagród. 
 
9.Postanowienia końcowe: 
 
9a. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po dołączeniu do pracy załączników 
nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu- zgody rodziców/prawnych opiekunów na 
przetwarzanie danych osobowych autora pracy. Uczestnikowi przysługuje prawo 
dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. 
 
9b.Prawa autorskie wykonawców dostarczonych na konkurs prac przechodzą na ręce  
organizatora konkursu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do 
ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania w/w prac. 
 
9c.Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad 
regulaminu. 
 
9d.Wszelkie kwestie sporne odnoszące się lub wynikające z konkursu będą 
rozwiązywane przez organizatora. Organizator nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac konkursowych 
zgłaszanych na Konkurs. 
 
9e. Dodatkowych informacji udziela:   
  Danuta Frączek ( tel. 691-186-699) lub 91 418 12 11 ( nr . tel. do Zespołu Szkół 
Publicznych w Mostach) 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym eko-konkursie  
konkursie życząc uczestnikom przyjemnej zabawy  



Załącznik nr 1:   

KARTA ZGŁOSZENIA 

1. Nazwa placówki – dokładny adres, telefon, e-mail; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwisko, imię ucznia i klasa do której uczęszcza: 

 

……………………………………………………..………………….…………………………………………….… 

3. Nazwisko i imię, opiekuna pracy (nauczyciela, instruktora) oraz tel. kontaktowy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu organizacji Konkursu pod tytułem „Eko- 

kwiat- z plastiku, a jak żywy!”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Publicznych w Mostach moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu do celów związanych z rekrutacją i organizacją konkursu pod tytułem „Eko -kwiat- z plastiku, a jak żywy!” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informuję, 

iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: 
-Zespół Szkół Publicznych w Mostach, Mosty 4, 72-132 Mosty  

                 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Eko kwiat- z plastiku, a jak żywy!” 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji udziału w wymienionym wyżej 
przedsięwzięciu. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 

……………………………………….………………………… - podpis nauczyciela, instruktora 

 ……………………………………………………….……………………………………………………. 

     pieczęć i podpis dyrektora placówki  

* Wszystkie informacje i dane osobowe proszę wpisać drukowanymi literami  

 



Załącznik nr 2: 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie „Eko -kwiat- z plastiku, a jak żywy!” 

1.  

…………………………………………………………………………………………….………………………… 

(imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

2. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu organizacji Konkursu 

3. Zgadzam się z treścią Regulaminu,  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespól Szkół Publicznych w Mostach moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka, zawartych w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu, do celów związanych z udziałem w 

Konkursie. Wyrażam również zgodę na podanie w. w. danych do publicznej wiadomości. 

5. Oświadczam że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej przez moje dziecko w ramach Konkursu, za co nie 

przysługuje mi żadne wynagrodzenie. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

informuję, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: 
- Zespół Szkół Publicznych w Mostach, Mosty4, 72-132 Mosty 
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Eko- kwiat- z plastiku, a jak żywy!” 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.) 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji udziału w wymienionym wyżej 
przedsięwzięciu. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Data: ………………………………   

                             …………………………………………………………………………….……………………………… 

               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

* Wszystkie informacje i dane osobowe proszę wpisać drukowanymi literami                                                                                  


