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REGULAMIN KONKURSU   

PLASTYCZNEGO DLA DZIECI                                  

O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

   pt. „RECYKLINGOWE ZABAWKI” 
 

 
 

Temat i cel konkursu 

 
Temat: „Recyklingowe zabawki” 

 

Celem konkursu jest: 

 

1. Zachęcenie dzieci do postaw twórczych i kreatywności w celu uzyskania nowych 

rozwiązań  

z wykorzystaniem surowców (materiałów) wtórnych dostępnych w każdym domu.  

2. Promowanie zasady upcyklingu poprzez nadanie nowego życia starym, niepotrzebnym 

przedmiotom. 

3. Wtórne wykorzystanie odpadów, jako tworzywa artystycznego. 

4. Propagowanie idei ekologicznego stylu życia. 

5. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. 

6. Rozbudzenie wyobraźni i fantazji. 

7. Abstrakcyjnego myślenia, jako składowej kreatywności. 

 

Przedmiot konkursu 
 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zabawek z materiałów (surowców) wtórnych dostępnych                        

w każdym domu w sposób bezpieczny dla użytkownika, dowolną techniką plastyczną i artystyczną. 

 

Organizator Konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Recyklingowe zabawki” jest Gminny Ośrodek Kultury                

w Przedmościu.   

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Głogów. 

2. Adres Organizatora: 

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu 

ul. Szkolna 17 

67-210 Głogów 
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Założenia organizacyjne i tryb zgłaszania prac 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci (uczniowie szkół podstawowych) w wieku od 7 do 15 

lat zwane dalej Uczestnikami konkursu z wyjątkiem dzieci organizatorów konkursu i ich rodzin. 

2. Konkurs trwa od 25.05.2020 r. do 30.06.2020 r. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci zamieszkujące na terenie gminy Głogów. 

4. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci poniżej 7 – go roku życia. 

5. Uczestnicy konkursu muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego                         

na udział w konkursie, oświadczenie potwierdzające, że zgłaszający pracę jest jej autorem, 

czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(załączniki do niniejszego regulaminu). 

6. Prace konkursowe mogą być zgłaszane osobiście przez uczniów oraz rodziców/opiekunów 

prawnych. 

7. Prace będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu, od poniedziałku do 

piątku w godz. od 9.00 do 14.00. W konkursie będą rozpatrywane tylko prace zgłoszone                            

w podanym terminie. 

8. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie 

nieprzedstawianymi nigdy wcześniej, ani obecnie w innych konkursach. 

9. Do konkursu można zgłaszać tylko prace przygotowane indywidualnie, nie będą przyjmowane 

prac przygotowane grupowo. 

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich,                                

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych oraz wystawienniczych konkursu. 

11. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielamy: 

• pod numerem telefonu: 881 935 582 lub 733 965 777. 

• drogą mailową: gok@gminaglogow.pl lub odpady@gminaglogow.pl, w mailu prosimy 

podawać tytuł konkursu „RECYKLINGOWE ZABAWKI”. 

12. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Zgłoszenie projektu następuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym                         

w ogłoszeniu o konkursie pracy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 

Regulaminie oraz w ogłoszeniu o konkursie. 

3. Uczestnik konkursu/rodzic lub jego przedstawiciel ustawowy/opiekun składają w treści karty 

zgłoszeniowej oświadczenie o: 

a) spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie, 

b)  o własnym autorstwie zgłaszanej pracy oraz, że przesłana praca stanowi jego wyłączną 

własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, 

że zaproponowana praca jest nowe i oryginalna oraz nigdzie wcześniej niepublikowane, 

c) o akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem 

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 

mailto:odpady@gminaglogow.pl
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie                           

z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                     

z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję Panią/Pana że: 

• administratorem podanych danych jest Gminny Ośrodek Kultury                                       

w Przedmościu, 

• z  inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: 

iodo@nsi.net.pl, tel. 76 835 88 01, 

• dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja                                               

i przeprowadzenie konkursu oraz promocji Gminnego Ośrodka Kultury                               

w Przedmościu;  

• podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, 

której dane dotyczą;  

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba 

że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;  

• dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane będą do zakończenia konkursu, 

natomiast dane dotyczące wizerunku przez 5 lat od zakończenia konkursu;  

• podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji                            

i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne ale  bez ich podanie nie można 

wziąć udziału w konkursie;  

• zgodę można wycofać w dowolnym momencie,  

• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz w uzasadnionych 

prawnie przypadkach prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu, 

• przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza 

powyższe prawa lub RODO. 

 

Wymagania techniczne 

 

1. Praca powinna być wykonana z materiałów (surowców) wtórnych w sposób bezpieczny dla 

użytkownika. Maksymalny wymiar prac to: 0,5 m x 0,5 m. 

2. Uczestnik może przedstawić do konkursu wyłącznie jedną pracę wykonaną dowolną techniką 

plastyczną i artystyczną. 

 

Ocena prac konkursowych 
 

1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom komisji konkursowej 

zostaną zaprezentowane prace bez określania ich autorów, oznaczone jedynie numerami. 

Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji komisji 

konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione nazwiska autorów 

zwycięskich prac. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 

wszystkich członków komisji konkursowej. 

4. Prace konkursowe zostaną ocenione i wyróżnione nagrodami i dyplomami za zajęcie I, II i III 

miejsca. 

mailto:iodo@nsi.net.pl
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5. Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria: 

➢ umiejętność doboru materiałów, 

➢ technika pracy, 

➢ oryginalność, 

➢ walory artystyczne, 

➢ bogactwo wykorzystania surowców wtórnych, 

➢ pomysłowość, 

➢ estetyka (jakość wykonania) pracy. 

6. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu 

 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 07.07.2020 r.  

2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.gminaglogow.pl,                          

na portalu społecznościowym Gminy Głogów – Gminny Portal Środowiskowy 

https: //www.facebook.com/gminnyportalsrodowiskowy/ oraz na https://www.facebook.com/ 

do dnia 10.07.2020 r. 

3.  O terminie i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 
 

Nagrody 

 

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

2. Organizator konkursu może przyznać także wyróżnienia. 

3. Nagrody zostaną uroczyście wręczone we wskazanym przez organizatora terminie. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w formie fotografii na stronie internetowej: 

http://www.gokprzedmoscie.pl/, na stronie współorganizatora www.gminaglogow.pl,   

Facebook Gminy Głogów oraz w mediach informujących. 

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu  

w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych. 
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