Regulamin konkursu ekologicznego
„Wiem jak segregować!”
dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

1) Organizator
Organizatorem konkursu jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Marszowie (Marszów 50a, 68-200 Żary).

2) Cel konkursu
Cel konkursu to:
• zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów
oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego
i mieszkańców.
Celem konkursu jest również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego
wspierania działań związanych z ochroną środowiska, integracja dzieci działających
na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci
biorących udział w konkursie.

3) Temat pracy
Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat)
przedstawiającą zasady prawidłowej segregacji odpadów i korzyści z tego płynące.
Zasady segregacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych
frakcji
odpadów,
a
obowiązujące
od
1
lipca
2017r.
(http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac).
Im ciekawsze pomysły, tym większa szansa na nagrodę.

4) Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla:
• przedszkolaków
• uczniów klas I-III szkół podstawowych
• uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
z 22 gmin woj. lubuskiego objętych systemem gospodarki odpadami Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (Bobrowice, Brody, Bytnica, Gozdnica,
Gubin (gmina i miasto) Iłowa, Jasień, Krosno Odrzańskie, Lipinki Łużyckie, Lubsko,
Łęknica, Maszewo, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki,
Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto).
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5) Wymogi techniczne pracy
Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu
dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Rozmiar plakatu: dowolny.

6) Termin konkursu
Rozpoczęcie konkursu: 9 kwietnia 2018 r.
Termin zgłoszenia prac: do 11 maja 2018 r.
Ogłoszenie wyników: 16 maja 2018 r.
Uroczyste wręczenie nagród: 19 maja 2018 r. podczas Dnia Otwartego ZZO
Marszów w siedzibie zakładu Marszów 50a, 68-200 Żary.

7) Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną własnoręcznie
przygotowaną pracę. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić i dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy
(załącznik nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz
zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).
Dodatkowo, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:
• imię i nazwisko ucznia,
• nazwa przedszkola/szkoły i klasy,
• nazwa gminy, na terenie której leży przedszkole/szkoła.
Zgłoszenia (pracę oraz załączniki) należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub
dostarczyć osobiście na następujący adres:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary,
z dopiskiem: Konkurs ekologiczny „Wiem jak segregować!”
Prace przesłane po terminie tj. po 11 maja 2018 r. nie będą brane pod uwagę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki ani za terminowość dostawy.
Prace przechodzą na własność organizatora konkursu (Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o.) i nie będą odsyłane.
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8) Wyłonienie zwycięzców
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do 16 maja 2018 r.
Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o., spośród zgłoszonych prac wybierze 3 najlepsze prace (I, II oraz
III miejsce) w każdej z 3 kategorii wiekowych (przedszkolaki, uczniowie klas I-III,
uczniowie klas IV- VII). W konkursie zostaną również przyznane wyróżnienia za
zajęcie IV i V miejsca w każdej kategorii wiekowej.
Ocenie będą podlegać:
• zgodność z tematem konkursu,
• zgodność z wymogami technicznymi konkursu,
• samodzielność wykonania,
• pomysłowość oraz dobór materiałów,
• estetyka wykonania,
• siła przekazu.
Decyzje komisji są ostateczne oraz nieodwołalne.
Zwycięzcy poinformowani będą telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi
kontaktowymi podanymi na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do nadesłanej
pracy. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.ekoszkola.marszow.pl oraz facebook.com/ekoszkola.marszow.
Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 19 maja
2018 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie podczas festynu
ekologicznego „Dzień Otwarty ZZO Marszów” organizowanego na terenie ZZO w
Marszowie.

9) Wymogi prawne
Na organizatora konkursu tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
przechodzą autorskie prawa majątkowe do prac na następujących polach
eksploatacji:
a) zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w szczególności techniką drukarską,
fotograficzną, reprograficzną, cyfrową (w tym w drodze skanowania i wydruku
cyfrowego), filmową itp.;
b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału oraz kopii pracy;
c) publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnienie pracy.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzców, ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej ekoszkola.marszow.pl i
facebook.com/ekoszkola.marszow/ oraz umieszczenia autorów na pracach na wystawie
konkursowej w sali edukacyjnej znajdującej się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
Sp. z o.o. w Marszowie 50A, 68-200 Żary.
Poprzez podanie danych osobowych oraz podpisanie formularza zgłoszenia
uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun prawny wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych
przez organizatora w celu wyżej wskazanym oraz opublikowanie imienia i nazwiska
uczestnika jako autora pracy.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ekologicznego „Wiem jak segregować!” dla
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na konkurs plastyczny na wykonanie plakatu ph.
„Wiem jak segregować!” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ......................................................................................
będący rodzicem lub występujący w charakterze opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) : ....................................................................................
............................................... lat ..……..… ucznia klasy ………….….... szkoły/przedszkola
(nazwa szkoły/przedszkola) ……………………………………….………………………………...
…...............................................................................................................................................
niniejszym wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie plastycznym na wykonanie
plakatu ph. „Wiem jak segregować!” oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z
regulaminem konkursu i go akceptuję, a w szczególności:
•

poświadczam, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie
przez dziecko/podopiecznego, nie narusza praw stron trzecich, a prawa autorskie do
w/w pracy nie podlegają żadnym ograniczeniom;

•

przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się, że prawo własności oraz prawa
autorskie związane ze zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność
organizatora konkursu;

•

przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się, że organizatorowi przysługuje prawo do
zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do konkursu.

Moje dane kontaktowe (telefon kontaktowy i/lub e-mail):
…………………………………………………………………..……
Miejscowość, data: …………….................................................
Czytelny podpis: ..…………………………………………….…….
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ekologicznego „Wiem jak segregować!” dla
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja,

niżej

podpisana/ny

(imię

i

nazwisko)

………………….……….…………..…………….……… będący rodzicem/opiekunem prawnym
(imię

i

nazwisko

uczestnika

konkursu)

…………………

……………………………….…………………..……., lat …..….…… , ucznia klasy …….………,
szkoły/przedszkola (nazwa szkoły/przedszkola) ………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
wyrażam zgodę na przetwarzanie w okresie od 9.04.2018r. do 31.12.2019r. danych
osobowych mojego dziecka/podopiecznego w związku z konkursem plastycznym na
wykonanie plakatu „Wiem jak segregować!” w podanym zakresie: imię i nazwisko, wiek
dziecka, klasa oraz nazwa szkoły.
Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Marszowie 50A 68-200 Żary.
Celem zbierania danych jest ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej
ekoszkola.marszow.pl i facebook.com/ekoszkola.marszow/ oraz umieszczenie danych na
pracach na wystawie konkursowej w sali edukacyjnej znajdującej się w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 50A, 68-200 Żary.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wymienionych
celów zbierania danych i przysługuje mi prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
Podstawa prawna:
1. Art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.)

data i miejscowość

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

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

……........................................................
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ekologicznego „Wiem jak segregować!” dla
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić)
na

rejestrowanie

wizerunku

mojego

dziecka/podopiecznego

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) ……………………………………………………………..
................................................................................................

w związku z konkursem

plastycznym na wykonanie plakatu „Wiem jak segregować!” organizowanym przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 50A 68-200 Żary oraz wykorzystanie
tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej ekoszkola.marszow.pl
oraz facebook.com/ekoszkola.marszow/ w celu ogłoszenia wyników konkursu, informacji i
promocji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie Sp. z o.o. w okresie od
16.05.2018r. do 31.12.2019r.
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016r., poz. 922 z późn. zm.)
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2017r. nr 880 z
późn. zm.)

data i miejscowość
...........................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
…….....................................................
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