
REGULAMIN KONKURSU

„DEKORACJE ZIMOWE ZERO WASTE”

dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu

1. Cele konkursu

1. Popularyzowanie i kształtowanie w młodych ludziach umiejętności ponownego wykorzystania
materiałów z recyklingu.
2.  Zwrócenie uwagi  uczniów na współczesne zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi
i kształtowanie  świadomości  o  konieczności  zahamowania  postępujących,  negatywnych  zmian
poprzez umiejętność wykorzystania ponownie materiałów.
3.  Rozwijanie  wyobraźni,  kreatywności  i  zdolności  manualnych  młodych  ludzi.  Kształtowanie
poczucia estetyki oraz wyrażenia ekspresji.
4. Kształtowanie wśród uczniów pozytywnych postaw w stosunku do środowiska.
5. Popularyzowanie otwartych i twórczych metod pracy.

2. Organizator konkursu

Organizatorem konkursy jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu.

3. Warunki uczestnictwa.

1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkoły z klas 1-8. Prace będą oceniane w trzech
kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 1-3
- uczniowie klas 4-6
- uczniowie klas 7-8.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie, pracami własnymi,
wcześniej  niepublikowanymi.  Dostarczona  praca  plastyczna  na  konkurs  jest  jednoznaczna
ze złożeniem oświadczenia o tym fakcie.
4. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę swojego autorstwa. W konkursie
nie będą przyjmowane prace zbiorowe. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.

4. Termin konkursu

Prace należy zgłaszać do nauczyciela plastyki uczącego w szkole, pani Magdaleny Spyra, do dnia
3 grudnia 2021 roku.

5. Tematyka konkursu

Prace plastyczne „Dekoracje zimowe zero waste” muszą być dekoracją, a nie projektem dekoracji,
mogą być formami płaskimi o wymiarach max 30 x 30 cm lub być formami przestrzennymi, max
wymiary  to  30  cm  x  30  cm  x  30  cm,  wykonane  w  dowolnej  technice  plastycznej,
ale z wykorzystaniem materiałów wtórnych i recyklingowych. 
Prace plastyczne muszą być trwale podpisane  imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz posiadać
informację, do jakiej klasy uczęszcza uczeń.



6. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. 
2.  Przy  ocenie  prac  komisja  weźmie  pod  uwagę  zgodność  prac  z  tematyką  konkursu,  jego
interpretację,  oryginalność,  pomysłowość,  kreatywność,  dobór  techniki  i  środków  oraz  walory
artystyczne i estetyczne.
3. Decyzja komisji dokonanych ocen jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Organizator przewiduje rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do dnia 20 grudnia 2021
rok. 

7. Nagrody

1. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach wiekowych.
2.  Autorzy  najwyżej  ocenionych  prac  otrzymają  nagrody  i  dyplom.  Każdy  uczestnik  konkursu
otrzyma dyplom uczestnictwa.
3. W konkursie można zdobyć tylko jedną nagrodę.

8. Dane osobowe uczestników konkursu.

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje Regulaminu oraz wyrażenie zgody Uczestnika
na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. Dane te podlegają
ochronie zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2019r. Poz.
1781) oraz 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2, ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, określane jako „RODO”).
2. Nagrodzone prace mogą być elementem ekspozycji w miejscu wskazanym przez Organizatora.
3. Prace plastyczne mogą być nieodpłatnie publikowane, wraz z informacją o autorze, na stronie
internetowej Organizatora oraz na jego mediach społecznościowych oraz na wszelkich materiałach
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Organizatora.

9. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin  konkursu  może  być  zmieniony  przez  Organizatora  w  dowolnym  terminie,  o  ile
nie wpłynie  to  na  pogorszenie  warunków  uczestnictwa  w  Konkursie.  Wszelkie  zmiany
do regulaminu stają się skuteczne w chwili ich ogłoszenia.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.
3. Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Spyra.
4.  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  go  przez  Organizatora  i  obowiązuje
do zakończenia konkursu, tj. do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.


