Regulamin konkursu
„EKOkreatywni”
na wytworzenie przedmiotów użytkowych
wykonanych z odpadów
1. Organizator
“Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w
Jarocinie, Witaszyczki 1A,
63 - 200 Jarocin
Tel. 62 747 24 56
e-mail: bartosz.sip@zgo-jarocin.pl
2. Cele konkursu
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród młodzieży,
Propagowanie prawidłowego postępowania z odpadami,
Promowanie działań recyklingowych, a szczególnie potrzeby prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
Doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów,
Kształcenie zdolności plastycznych i pobudzenie wyobraźni.

3. Uczestnicy konkursu
3.1
3.2

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu Gminy Jarocin (szkoły
zawodowe, technika, licea profilowane i ogólnokształcące),
Konkurs ma charakter zespołowy, każda szkoła może wydelegować jeden pięcioosobowy
zespół. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek danej szkoły, Organizator dopuszcza
możliwość udziału większej ilości zespołów z danej szkoły.

4. Treść pracy
4.1
4.2
4.3

4.4

Każdy zespół może zgłosić do konkursu jedną przez siebie wykonaną pracę,
Rodzaj odpadu/ów do wykorzystania i technika pracy jest dowolna,
Praca powinna zachować cechy i charakter przedmiotu użytkowego (meble, lampy, przedmioty dekoracyjne, np. obrazy, kwietniki, wazony, itp. ) mogące stanowić wyposażenie
domu, ogrodu, biura, szkoły i innych obiektów). Użyteczne zastosowanie
przedmiotów w życiu będzie sprawdzane przez organizatorów.
Prace powinny być wykonane z materiałów odpadowych nadających się do ponownego
wykorzystania (np. tworzywa sztuczne, szkło, papier, elektroodpady, metale itp.).

5. Warunki uczestnictwa
5.1

Zgłoszenia gotowości zespołu do udziału w konkursie należy dokonać elektronicznie na adres
e-mail: bartosz.sip@zgo-jarocin.pl do dnia 12-go maja 2017 r. wpisując dane szkoły, dane
kontaktowe przedstawiciela zespołu (adres e-mail, tel.) oraz nazwisko i imię opiekuna grupy
(adres e-mail, tel.),
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Jarocinie
Witaszyczki 1A
63-200 Jarocin

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

5.2
5.3

Prace należy dostarczyć do siedziby ZGO sp. z o.o w Jarocinie, (Witaszyczki 1A,
63 - 200 Jarocin) do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 14.00,
Do pracy należy dołączyć notkę zawierającą:
 nazwę i adres szkoły,
 imiona, nazwiska oraz wiek autorów-członków zespołu,
 nazwę wykonanego przedmiotu, krótki opis jego powstania,
 instrukcja, sposób i walory jego wykorzystania i użytkowania (do ok. 1000 znaków),
 dane kontaktowe przedstawiciela zespołu oraz opiekuna (adres e-mail, tel.).

6. Kryteria oceny prac
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez ZGO sp. z o.o. w Jarocinie, która będzie
oceniała prace pod względem:
 zgodności z tematem,
 użyteczności,
 estetyki i techniki wykonania,
 pomysłowości i kreatywności,
 ilości i rodzaju wykorzystanych odpadów.
7. Nagrody
7.1

W ramach konkursu dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody w postaci
zestawów piśmienniczych (każdy zestaw składa się z długopisu i pióra kulkowego
zapakowane w otwierane etui) oraz dyplomów uczestnictwa,

7.2

Dla zwycięskich zespołów przewiduje się indywidualne nagrody dla każdego z członków
danego zespołu w postaci tabletu oraz nagrodę dla szkoły, z której zwycięski zespół
pochodzi w postaci aparatu cyfrowego (lustrzanki).

7.3

Nagrody główne rozpatrywane są w dwóch kategoriach - 1. Gimnazja, 2. Szkoły ponadgimnazjalne

8. Postanowienia końcowe
8.1
8.2

8.3

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca 2017 r., około godz.
12.00, w siedzibie Organizatora.
Wykonane i dostarczone do Organizatora prace, stają się jego własnością i zostaną
w sposób dowolny wykorzystane przez Organizatora. Organizator zobowiązuje się do
oznaczenia i wskazania autorów danej pracy,
Konkurs „EKOkreatwyni” finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
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