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Regulamin konkursu EKOCHOINKA
I. Cele konkursu
1. Promowanieidei selek.tywnej
zbiórki odpadówopakowaniowych,
2. Kształtowaniewłaściwych
postaw związanychzochronąśrodowiska
(segregacjaodpadów,recycling
w tym recykling uĄrtkowy)'
3. Pobudzeniewyobraźnii aktywności
&vórczej,
4' Edukacjaekologicznai wychowanieprzezsztukę.
II. Organizacja konkursu
1. organizatoremkonkursu,,EKOCHOINKA'' jest PrzedsiębiorstwoGospodarkiKomunalnejSp. z o.o.,
97-500Radomsko,ul. StaraDroga 85.
Partnerem
2.
przedsięwzięciajest,,Interseroh''Organizacjaodrysku opakowań S.A, ul. Wiertnicza165,
A2-952W'arszawa.
3. PatronemHonorowymkonkursujest PrezydentMiasta RadomskaJarosławFerenc.
III. Przedmiot konkursu
l. Konkurs polegana:
. samodzielnymwykonaniu drzewka i ozdob
choinkowych z odpadów,
. drzewkowykonanew całości
z odtrradów
( np. butelek,kartonów, gazetitp.)możebyóteż
ozdobioneozdobamiwykonanymiz odpadówi mięó maksymalnąwysokośó1 m.
2. ozdoby i samodrzewkomogąbyć wykonanez odpadów
Ępu papier,szkło'plastik' metalew tym
aluminium.
3. ozd9by mogąbyó wykonanedowolnątechniką,pomalowane,oklejonepowszechniedostępnymi
artykułamiplastycznymi'
4. Na choincenie mogąznajdowaósię gotowedo nabyciaw sklepachozdobychoinkowe
(np.bombki,
łańcuchy,lampkiiĘ.).
fV. Adresaci
Konkurs adresowanyjest do wszystkichprzedszkolina tęreniemiastaRadomska.
V. Ifarmonogram konkursu
1. ogłoszeniekonkursu_ 12.I|.2018r.
Przesyłanieprac zoświadczeniem
_ do 06.12.2018
r'
?
3. Rozstrzygnieciekonkursui ogłoszeni.*ynito"' _
14'rz.zo1g"
4. Lista laureatów zostanieopublikowanana stronieinternetowejOrganizatora.
5. Zwycięskieprzedszkolaotrzymająpowiadomienie
o wynikachkonkursutelefonicznielub pocztąe-mail.
Yl.Zasady i tryb konkursu
1. Udziałw konkursiejest dobrowolnyibezpłatny.
f . UczestrrikkoŃursu (Przedszkole)musi być autoremsamodzielnieprrygotowanej
pracy konkursowej,
która powinnabyć pracązbiorową,wcześniejniepublikowanąi niózgio'szoną
ao"ń.!i k;;il;;.
3' Warunkiemprrystąpieniado koŃursu jest dóstar&eniedo miejscawskazanego
przezorganizatora:
. pracy konkursowej,
. wypełnionego
i podpisanegoprzęzUczestnikaformu|arzazg}oszenia(załącmiknr1
do
regulaminu),
4. Ponadtokaida pracakonkursowapowinna zawierućtab|iczkęformatu
44 z nlw z nazwą i numerem
przedszkola.
5.
jej odrzuc enia zkonkursu.
Ęrak opisu pracy konkursowejskutkuje możliwością
6.
1

i zgłoszeniem
dok@

zyó nawłasny
kosztdo Muzeum

|:::zy:y-??b|:'*?:i
Regionalnego
im. StanisławaSankowskiegow Radomskuui. Nu'oto*icza l,na.1poznie.1
do dnia
06.12.2018r.
8. organizatornie ponosiodpowiedzialności
zazniszczęniaprac konkursor,vych
powstałepodczas

ich dostarczenia.Prace przesłanena konkurs podlegajązwrotowi. o szczegótachdoĘczącychzwrotu
prac organizator poinformujew dniu ogłoszeniawyników oraz poeztąelektronicznąnajpozniejdo dnia
20.12.2A18r.
9. Oceny prac i podziałupuli nagród dokonaJury powołan
e przezorganizatora.Decyzjalury jest
ostateczrai nieodwotalna.Nadesłanieprac na konkursjest równoznaęzflezprrvjęiióm *ń*o*
regulaminukonkursu.
10. Informacjena tematkonkursu bęĘ publikowanena stronieinternetowejOrganizatora:www.pgkradomsko.pl
YII. Nagrody
1. Spośródnadesłanych
prac Jury wybierzenajładniejszą
i najciekawsząEKoCHOINKĘ , która otrzyma
nagrodęgłówną. Przy ocenie prac pod uwagębędzie brany m.in. walor estetyczny,pomysłowość,
rodzaje wykorrystanych odpadów.
2. organizatorprzewidujetrzy nagrodyzazajęciel,II i III miejsca.
3. Przewidziane sąrównież dyplomy dla Uczestników. Jury konkursowe moŻęzadecydowaóoprzyznaniu
dodatkowychnagród.
4. Uroczystewręqzenie
Pgród odbędziesięrv dniu 14 grudnia 2018r.wMuzeum Regionalnymim.
StanisławaSankowskiegow Radomskuul. Narutowióza1.
5. o godzinierozpoczęciauroczystości
Uczestnicy zostanąpowiadomieni
telefonicznielub pocztąe.mail.
6. Dyplomy oraz nagrody,które nie zostanąodebianeprzez-|alteatówkonkursuosobiście,
przesłanepoctrĄna adresplacówki.
"ostaną
7. Wszystkie prace konkursoweoraz wybrane zdjęciaz ichtworzenia zostanąopublikowane
na stronie
internetowejOrganizatorakonkursu.
'vrrr.
Prawa autorskie i zgoda na upublicznienie wizerunku
l. Twórcąpracykonkursowejjak i jej poszczególnychelementóq w rozumieniu
ustawyz dnia4 lutego
1994 r. o prawie.autorskim
i prawachpokrewnych(tj, Dz. IJ. z 20|8 r. poz. 1191 możebyó tylko"
Uczestrriki niniejsąyregulaminnie zmienia*łusnoscipraw autorskichUczestnika)
konkursudo
wykonanejpracy konkursowej.
rX. Postanowieniekońcowe
1. organizator zastrzegasobieprawo do wykorąystaniawszystkich
nadesłanychna konkurs prac we
wszelkich działaniachedukacyjno
_' infórmacyjnychorazna wszelkichpolach
eksploatacji.
2' otganizatorzastrzegasobieprawodo zmian #.egutaminie.Informacja
o ewentualnychzmianach
zostanię zamieszczonana stronieinternetowejo{ganizatoru.
3. W sprawachnieuregulowanychw regulaminió koikursu decyduje
Otgarizator.od decyzji organizatora
nie pr4'sługujeodwołanie.
4. Więcejinformacjina tematkonkursu.możnauzyskaćwsiedzibie
DziałaochronyŚrodowiska
PGK Sp' z o.o.r{. Spacerowa120,te|.44 683źs ss fua 44
68325 44 węw' 4L,te|'kom.504 g47 406
e-mail:mjurek@pgk-radomsko.pl.
lub @

Zyczymy twórczych i ciekawych pomysłów!

ZAŁĄCn{IK NR 1

FoRMULARZzGŁoszEN|ADo KoNKURSU
,,EKOCHOINKA'

DANE UCZESTNIKAKONKURSU
1.

Numerpzedszkola, nazwai adres :

2. ||ość
dzieci zaangaŻowanych
w wykonaniepracy
3'Nazwagrupyprzedszko|nej,
ktÓrawykonałapracę ...
pracajest
jednej
autorstwa
grupyprzedszkolńej)
fieze|i

WyraŻamzgodę na przetwananie danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu
zgłoszeniowymna potruebyPrzeprowadżenia konku isu zgodnie
z ustawq z dnia z arl. 6 ust.1 tit. b RoDo w zakiesie niezbędnym do prawidłowego
przeprowadzeniakonkursu,wyłonienialaureatÓwi przyznanianagród
oraz W celachpromocji
konkursu.

Podpis i pieczęć DyrektoraPrzedszkota

