REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Przyłącz się do kanalizacji, przełącz się na ekologię”
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330
Żukowo.
2. Konkurs plastyczny organizowany w ramach projektu pn.. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”, finansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
§2
Cel Konkursu
1. Celem konkursu jest promocja wiedzy na temat rozwoju Gminy Żukowo oraz kształtowanie
postaw proekologicznych wśród dzieci.
2. Wykorzystując formę konkursu z nagrodami pragniemy zwrócić uwagę uczniów na potrzebę
budowy sieci kanalizacyjnej, w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego odprowadzania
ścieków na oczyszczalnie, co w konsekwencji wpłynie na czystość środowiska naturalnego.
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w klasach 1-3 w Gminie
Żukowo.
2. Uczniowie mają za zadanie stworzenie pracy plastycznej, która powinna obrazować ideę zawartą
w tytule konkursu:
 jak działająca sieć kanalizacyjna chroni nasze środowisko naturalne;
 jakie znaczenie ma oczyszczanie ścieków dla naszego środowiska naturalnego;
 jak wyglądałby Świat, gdyby nie było sieci kanalizacyjnej;
 sprawnie działająca kanalizacja – to czysta woda – czyste środowisko – nasze życie;
 przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest Eco.
3. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni uczniów.
4. Uczeń może przygotować tylko jedną pracę, wykonaną według własnego projektu.
5. Nie stwarza się ograniczeń, co do techniki tworzenia prac plastycznych (np.: ołówek, kredka,
pastele, farby, wycinanki, wydzieranki, plastelina, węgiel itp.).
6. Prace mogą być wykonane na dowolnym rodzaju papieru, w formacie max. A3.
7. Na odwrocie pracy należy podać: Imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły.
8. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
§4
Termin i miejsca składania prac
1. Prace należy składać do 20 maja 2019 r.
2. Miejsce składania prac zostanie określone indywidualnie przez daną szkołą i wskazane na
plakacie konkursu.
§5
Ocena prac konkursowych
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, składającą się z co najmniej trzech członków.

2. Spośród prac konkursowych Komisja Konkursowa, dokona wyboru najlepszych prac według
następujących kryteriów:
 nawiązanie do tytułu ogłoszonego konkursu;
 estetyka wykonania pracy;
 oryginalność techniki plastycznej;
 pomysłowość.
3. Komisja Konkursowa wyłoni spośród wszystkich prac, trzy pierwsze miejsca oraz pięć
wyróżnień, które otrzymają nagrody w postaci książek i gier edukacyjnych oraz przyborów
rysunkowych.
4. Wybór trzech pierwszych miejsc oraz pięć wyróżnień nastąpi w przeciągu 3 tygodni.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§6
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Informacja o laureatach oraz ich prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.skzukowo.pl.
2. Wręczenie nagród nastąpi indywidualnie, w szkole do której danych uczeń uczęszcza.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wszystkich prac, zgłoszonych do konkursu.
§7
Dane osobowe
Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w Rozporządzeniu 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).
 nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w
Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o
miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji
Konkursu oraz działalności Organizatora.
§8
Postanowienia końcowe:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

