
1 
 

 

 

 

Konkurs pn. „Jestem EKO” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Regulamin Konkursu „JESTEM EKO”  

realizowany w ramach projektu „EKO wzmacniacz” przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Gorce-Pieniny” 

 

1. Informacje organizacyjne 

Regulamin skierowany jest do nauczycieli, opiekunów i uczniów klas 0-3  szkół podstawowych 

z gmin: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica i określa 

warunki przeprowadzenia ekologicznego konkursu plastycznego oraz zasady przyznawania 

nagród (zwanych dalej „Nagrodami”) osobom wyróżnionym w Konkursie. 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” 

realizujące projekt pt. „EKO wzmacniacz” tj. opracowanie terenowej gry edukacyjnej, 

przeprowadzenie konkursu ekologicznego, organizacja pikniku ekologicznego oraz wycieczki 

edukacyjnej jako wzmocnienie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko 

naturalne dzieci i młodzieży z obszaru LGD „Gorce-Pieniny”. 

2. Cele konkursu: 

Głównymi celami konkursu są: 

o zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia, 

o zwiększenie wiedzy nt. zasad segregacji odpadów i utrwalanie dobrych nawyków 

proekologicznych, 

o zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, 

o promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystania odpadów, 

o wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego, 

o stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionej manualnie. 
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3. Tematyka konkursu 

Główne hasło konkursu brzmi: „JESTEM EKO”. Prace konkursowe powinny zawierać treści 

ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy, nawyki wobec środowiska przyrodniczego ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzania wody oraz 

wtórnego wykorzystywania odpadów. 

4. Kategorie konkursowe: 

a. Konkurs adresowany jest do dzieci klas 0-3 szkół podstawowych  z terenu Gminy Czorsztyn, 

Krościenko n/D, Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica. 

Uczestnicy konkursu mogą stworzyć pracę w jednej z następującej kategorii: 

I „Jestem EKO – oszczędzam wodę”,  

II „Jestem EKO – daje drugie życie śmieciom”,  

II „Jestem EKO – segreguję odpady” 

b. W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody za 1 miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają 

drobny gadżet upominkowy. 

5. Zasady konkursu i  techniki prac: 

a) Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec 

środowiska przyrodniczego, także ukazywać jak przez nasze postępowanie wpływamy na 

środowisko.  

b) Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (ołówek, kredka, pastele, farby 

plakatowe, wyklejanki i in.) z wykorzystaniem surowców wtórnych tj. papier, drewno.  

c) Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej 

samodzielnie i indywidualnie.  

d) Pracę plastyczne należy wykonać na papierze typu brystol o formacie min. A3 (29,7x42 cm),  

w układzie poziomym. 

6. Warunki konkursu 

a. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas 0-3. 

b. Maksymalna Ilość uczniów zgłoszonych do konkursów z jednej szkoły wynosi 10, 
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d. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej 

samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 

e. Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca 

praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana. 

f. Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły. 

Należy także wpisać kategorię w której jest składana. 

Przykład: 

Kategoria I „Jestem EKO – oszczędzam wodę” 

Anna Kowalska 

Szkoła Podstawowa nr 1 Krościenko n/D 

g. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby LGD „Gorce-Pieniny” (ul. Rynek 32, 

Krościenko n/D do 30.03.2020r.) 

7. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:  

a. Oceny prac oraz wyłonienie laureatów w kategoriach I-III dokona Jury powołane przez 

Organizatora, 

b. Decyzje Jury są niepodważalne, 

c. Kryteria oceny prac przez Jury: 

- jakość i staranność wykonania      od 0 - 10 pkt. 

- zgodność wykonania z założeniami i kategoriami konkursu od 0 – 10 pkt. 

- pomysłowość        od 0 – 20 pkt. 

- wkład pracy i materiały wykorzystane do pracy.   od 0 – 15 pkt. 

d. Autorzy zwycięskich prac w kategorii I, II, III otrzymają nagrody w postaci zabawek 

edukacyjnych w tematyce odnawialnych źródeł energii, a wszyscy uczestnicy 

otrzymają ekologiczny gadżet upominkowy 
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8. Złożenie prac konkursowych, terminy: 

1. Prace konkursowe w kategoriach I,II,III wraz z wypełnionym i podpisanym 

formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniem  rodzica/opiekuna należy dostarczyć do 

siedziby LGD „Gorce-Pieniny” do 30.03.2020r. 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą podlegać ocenie. 

3. Informacja o wynikach konkursu będzie podana na stronie internetowej Organizatora 

w czerwcu 2020r. 

4. Wybrane prace konkursowe Organizator zamieści w kalendarzu na rok 2021, które 

zostaną przekazane bezpłatnie m.in. szkołom i instytucjom. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez 

podawania przyczyn. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania na zasadzie licencji 
niewyłącznej, udzielonej na czas nieokreślony, treści złożonych w Konkursie przez Uczestników 
Konkursu w celu ich publikacji na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl, w mediach 
społecznościowych lub w celu wykorzystania w ewentualnych materiałach promocyjnych 
dotyczących działalności Organizatora. Udzielenie licencji na warunkach opisanych w niniejszym 
Regulaminie następuje z chwilą przekazania treści złożonych w Konkursie Organizatorowi. 
Wykorzystanie treści złożonych w Konkursie będzie obejmowało prawo Organizatora do 
wykorzystania zgłoszonych treści bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących 
polach eksploatacji, na co każdy z Uczestników Konkursu przystępując do Konkursu wyraża 
zgodę: 

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, m.in. drukiem lub podobną techniką, w tym 
fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, 
standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje 
to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku, w tym na fotokopiach, mikrokopiach 
i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób; 

c. Korzystanie w całości lub w części oraz łączenie z innymi dziełami, opracowywanie, tłumaczenia; 

d. Wykorzystanie do utrwalania i zwielokrotniania poligraficznego oraz wykorzystanie tych utrwaleń; 
utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie od standardu, systemu i formatu;  utrwalenie 
na nośnikach obrazu; 

e. Rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie, także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych kanałach komunikacji 
publicznej – elektronicznym, cyfrowym itp.; 

f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 

11. Informacje dodatkowe: 

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 


