Regulamin Konkursu plastycznego
„ Szkła nie marnuję- surowce odzyskuję”
§1
Cel Konkursu
1. Podnoszenie świadomości ekologicznej najmłodszych w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów szklanych.
2. Uświadomienie istoty selektywnej zbiórki odpadów na poszczególne frakcje.
3. Kształtowanie właściwych postaw i wartości w zakresie zapobiegania powstawania
odpadów komunalnych
4. Rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni artystycznej w odniesieniu do tematu
segregacji odpadów oraz recyklingu odpadów szklanych
5. Podniesienie poziomu wiedzy nt. postępowania z odpadami, podkreślenie roli
zapobiegania/ zmniejszania ilości powstających i składowanych odpadów
§2
Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest:
ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu
2. W Konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe z terenu gmin należących do
Porozumienia Międzygminnego: Gmina Piaski, Gmina Nowe Miasto nad Wartą, Gmina
Kórnik, Gmina Zaniemyśl, Gmina Jarocin, Gmina Czermin, Gmina Chocz, Gmina
Książ Wielkopolski, Gmina Dominowo, Gmina Kotlin, Gmina Śrem, Gmina
Jaraczewo, Gmina Krzykosy, Gmina Gizałki, Gmina Dobrzyca, Gmina Pleszew,
Gmina Środa Wielkopolska, Gmina Żerków, Gmina Borek Wlkp., które zgłoszą swój
udział w akcji.
3. Gotowość uczestnictwa w Konkursie należy potwierdzić „Deklaracją udziału”załącznik nr 1 przesłaną drogą elektroniczną na adres: e.dabrowicz@zgo-jarocin.pl,
w.nowak@zgo-jarocin.pl lub pocztą na adres: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin do dnia 13 marca
2020 r.
4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pn. „Szkła nie marnujęsurowce odzyskuję”
5. Wykonane przez uczestników Konkursu prace plastyczne mogą zostać wykorzystane
do stworzenia kalendarza ściennego promującego segregację odpadów.
6. Czas trwania Konkursu: od 2 marca 2020 do 24 kwietnia 2020 r
7. Konkurs plastyczny dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Prace plastyczne powinny być wykonane techniką dowolną (malarstwo, rysunek,
grafika, collage, techniki mieszane), z zastrzeżeniem, że prace nie powinny zawierać
elementów trójwymiarowych)
2. Prace będą przyjmowane w formacie A4 lub A3.

3. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi
wcześniej.
4. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę
plastyczną. Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych
osób, z uwagi na prawa autorskie do tego rodzaju prac.
5. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i wyraża zgodę
na jej wykorzystanie w kampaniach ekologicznych oraz na publikację na stronie
internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora.
7. Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko ucznia, klasa, wiek oraz nazwa i adres szkoły, zawartymi na „Karcie
zgłoszenia”- załącznik nr 2.
8. „Kartę zgłoszenia”- załącznik nr 2 wraz z załącznikiem nr 3 należy przykleić na
odwrocie pracy plastycznej. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora
z uczestnikiem Konkursu.
9. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
10. Pozyskane dane osobowe uczestników, wykorzystane będą włącznie do celów
Konkursu.
11. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji Organizatora.

§4
Termin
1. Prace plastyczne z „Kartą zgłoszenia”- załącznik nr 2 oraz z załącznikiem nr 3 należy
składać w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu,
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin lub przesłać pocztą na adres: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie
- Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin z dopiskiem
KONKURS PLASTYCZNY
2. Prace powinny być dostarczone do 24.04.2020 r.
3. Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w 5 czerwca 2020r.
podczas Eko Świętowania
4. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
5. Terminarz realizacji konkursu:
- Rozpoczęcie konkursu: od 2 marca 2020
- Nadesłanie zgłoszeń szkół: do 13 marca 2020
- Okres nadesłania prac: do 24 kwietnia 2020 r.
- Ocena prac: od 24 kwietnia 2020 do 8.05.2020
- Wręczenie nagród : 5 czerwca 2020 podczas Eko Świętowania
§5
Zakończenie Konkursu
1.

Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Komisja Konkursowa szczególną uwagę będzie zwracała na estetykę wykonania, zgodność
z tematyką Konkursu, ciekawe ujęcie tematu oraz samodzielność.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.
Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną uczniowie w następujących kategoriach:
Klasy I - III,
Klasy IV- VI,
Klasy VII - VIII.
Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach
Konkursu i terminie wręczenia nagród i wyróżnień.
Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych 4 wyróżnień.
Przewiduje się stworzenie kalendarza ściennego z 13 najlepszych nadesłanych prac.
Nagrodami w Konkursie będą między innymi: Smartband, głośniki, słuchawki
bezprzewodowe, sprzęty elektryczne. Ponadto każdy z nagrodzonych i wyróżnionych
uczestników otrzyma stworzony z 13 najlepszych prac kalendarz ścienny promujący
segregację odpadów.
Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 5 czerwca 2020 r.

§6
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie
informujemy, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
3.
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w zakresie i w
celu niezbędnym do realizacji ww. konkursu w tym publikacji informacji o konkursie, wyników
zdjęć na stronach internetowych oraz mediach.
4.
Wyniki konkursu zawierające Państwa dane będą podane do publicznej wiadomości
między innymi poprzez publikację na stronach internetowych ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskie
Centrum Recyklingu. Mogą być również publikowane w prasie, telewizji oraz innych środkach
masowego przekazu.
6.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania. Ponadto mają Państwo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia
danych.
7.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
8.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przystąpienia
do konkursu.
9.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
nie są profilowane.
11.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Plastycznego
pn.:” „ Szkła nie marnuję- surowce odzyskuję”

KARTA ZGŁOSZENIA O PRZYSTĄPIENIU DO KONKURSU
Wypełnia Szkoła do 13 marca 2020

Placówka Oświatowa

Imię

i

nazwisko

nauczyciela

odpowiedzialnego

przeprowadzenie konkursu

Grupa wiekowa

Telefon i e-mail kontaktowy

Data i podpis osoby zgłaszającej uczestników Konkursu – Dyrektora placówki oświatowej

……………….……………………………….

za

Załącznik nr 2.
Karta zgłoszenia - ucznia
Konkurs plastyczny „ Szkła nie marnuję - surowce odzyskuję”

1. Dane osoby zgłaszającej udział w Konkursie:
Imię i nazwisko:
...…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
..…………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
.………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wiek, klasa:……….……………..……………………………………………………………………………………………………………..
Szkoła, adres, telefon: ...…………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
2. Tytuł pracy plastycznej:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
3. Załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

.................................................

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

(miejscowość i data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu plastycznego
pn.:„ Szkła nie marnuję- surowce odzyskuję”

………………….……………
miejscowość, data

………………….……………
Imię i nazwisko

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę się na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz podanych
danych kontaktowych
………………………..……………………….……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu plastycznego „ Szkła nie marnuje- surowce
odzyskuję”. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzania
konkursu. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na legalność przetwarzania przez jej wycofanie.
……………………………………………………………………
(podpis rodzica/rodziców/prawnych opiekunów)

2. Wyrażam zgodę się na publikację danych osobowych na stronie internetowej Spółki, portalu
społecznościowym Facebook, Instagramie, w folderach i materiałach reklamujących Spółkę oraz
udostępnienie moich danych prasie i telewizji lokalnej.
………………………..……………………….……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Mają Państwo prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie
…………………………………………………………………
(podpis rodzica/rodziców/prawnych opiekunów)

3. Wyrażam zgodę się na przetwarzanie mojego wizerunku (zdjęć, filmów) oraz ich publikację na
stronie internetowej Spółki, portalu społecznościowym Facebook, Instagramie, w folderach i
materiałach reklamujących gminę oraz udostępnienie tych informacji prasie i telewizji lokalnej.
………………………..……………………….……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Mają Państwo prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie
…………………………………………………………………
(podpis rodzica/rodziców/prawnych opiekunów)

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu
prawach jest zawarta w regulaminie konkursu.

