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Regulamin konkursu EKOCHOINKA

I. Cele konkursu
1. Promowanie idei selek.tywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
2. Kształtowanie właściwych postaw związanychz ochroną środowiska (segregacja odpadów, recycling

w tym recykling uĄrtkowy)'
3. Pobudzenie wyobraźni i aktywności &vórczej,
4' Edukacja ekologiczna i wychowanieprzez sztukę.

II. Organizacja konkursu
1. organizatorem konkursu ,,EKOCHOINKA'' jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.
2. Partnerem przedsięwzięcia jest,,Interseroh'' Organizacja odrysku opakowań S.A, ul. Wiertnicza 165,

A2-952 W'arszawa.
3. Patronem Honorowym konkursu jest Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc.

III. Przedmiot konkursu
l. Konkurs polega na:

. samodzielnym wykonaniu drzewka i ozdob choinkowych z odpadów,

. drzewko wykonane w całości z odtrradów ( np. butelek, kartonów, gazetitp.) możebyóteż
ozdobione ozdobami wykonanymi z odpadów i mięó maksymalną wysokośó 1 m.

2. ozdoby i samo drzewko mogą być wykonane z odpadów Ępu papier, szkło' plastik' metale w tym
aluminium.

3. ozd9by mogą byó wykonane dowolną techniką, pomalowane, oklejone powszechnie dostępnymi
artykułami plastycznymi'

4. Na choince nie mogą znajdowaó się gotowe do nabycia w sklepach ozdoby choinkowe (np. bombki,
łańcuchy,lampki iĘ.).

fV. Adresaci
Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkoli na tęrenie miasta Radomska.

V. Ifarmonogram konkursu
1. ogłoszenie konkursu _ 12.I|.2018 r.

? Przesyłanie prac zoświadczeniem _ do 06.12.2018 r'
3. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszeni. *ynito"' _ 14'rz.zo1g"
4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
5. Zwycięskie przedszkola otrzymająpowiadomienie o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą e-mail.

Yl.Zasady i tryb konkursu
1. Udziałw konkursie jest dobrowolny ibezpłatny.
f . Uczestrrik koŃursu (Przedszkole) musi być autorem samodzielnie prrygotowanej pracy konkursowej,która powinna być pracą zbiorową, wcześniej niepublikowaną i niózgio'szoną ao"ń.!i k;;il;;. 

-
3' Warunkiem prrystąpienia do koŃursu jest dóstar&enie do miejsca wskazanego przezorganizatora:. pracy konkursowej,

. wypełnionego i podpisanego przęz Uczestnika formu|arza zg}oszenia (załącmiknr 1 doregulaminu),
4. Ponadto kaida praca konkursowa powinn a zawieruć tab|iczkę formatu 44 z nlw z nazwą i numeremprzedszkola.

Ęrak opisu pracy konkursowej skutkuje możliwością jej odrzuc enia zkonkursu.

|:::zy:y-??b|:'*?:i i zgłoszeniem do k@ zyó nawłasny koszt do MuzeumRegionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku ui. Nu'oto*icza l,na.1poznie.1 do dnia06.12.2018r.
8. organizator nie ponosi odpowiedzialności zazniszczęnia prac konkursor,vych powstałe podczas

5 .
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ich dostarczenia. Prace przesłane na konkurs podlegają zwrotowi. o szczegótach doĘczących zwrotu
prac organizator poinformuje w dniu ogłoszenia wyników oraz poeztąelektronicznąnajpozniej do dnia
20.12.2A18 r.

9. Oceny prac i podziału puli nagród dokona Jury powołan e przezorganizatora .Decyzjalury jest
ostateczra i nieodwotalna. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaęzfle zprrvjęiióm *ń*o*
regulaminu konkursu.

10. Informacje na temat konkursu bęĘ publikowane na stronie internetowej Organizatora: www.pgk-
radomsko.pl

YII. Nagrody
1. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze najładniejszą i najciekawszą EKoCHOINKĘ , która otrzyma

nagrodę główną. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brany m.in. walor estetyczny, pomysłowość,
r o dzaj e wykorrystanych odpadów.

2. organizator przewiduje trzy nagrody zazajęciel,II i III miejsca.

3. Przewidziane są również dyplomy dla Uczestników. Jury konkursowe moŻę zadecydowaó oprzyznaniu
dodatkowych nagród.

4. Uroczyste wręqzenie Pgród odbędzie sięrv dniu 14 grudnia 2018r.w Muzeum Regionalnym im.
Stanisława Sankowskiego w Radomsku ul. Narutowióza 1.

5. o godzinie rozpoczęciauroczystości Uczestnicy zostanąpowiadomieni telefonicznie lub pocztą e.mail.6. Dyplomy oraz nagrody, które nie zostaną odebiane przez-|alteatów konkursu osobiście, 
"ostanąprzesłane poctrĄ na adres placówki.

7. Wszystkie prace konkursowe oraz wybrane zdjęcia z ichtworzenia zostaną opublikowane na stronieinternetowej Organizatora konkursu.
'vrrr. 

Prawa autorskie i zgoda na upublicznienie wizerunku
l. Twórcą pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementóq w rozumieniu ustawy z dnia4 lutego1994 r. o prawie.autorskim i prawach pokrewnych (t j, Dz. IJ . z 20|8 r. poz. 1 19 1 ) może byó tylko"Uczestrrik i niniejsąy regulamin nie zmienia *łusnosci praw autorskich Uczestnika konkursu dowykonanej pracy konkursowej.

rX. Postanowienie końcowe
1. organizator zastrzegasobie prawo do wykorąystania wszystkich nadesłanych na konkurs prac wewszelkich działaniachedukacyjno _' infórmacyj nych orazna wszelkich polach eksploatacji.2' otganizator zastrzega sobie prawo do zmian #.egutaminie.Informacja o ewentualnych zmianachzostanię zamieszczona na stronie internetowej o{ganizatoru.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminió koikursu decyduje Otgarizator.od decyzji organizatoranie pr4'sługuje odwołanie.
4. Więcej informacji na temat konkursu.m ożnauzyskaćw siedzibie Działaochrony ŚrodowiskaPGK Sp' z o.o. r{. Spacerowa 120,te|. 44 683 źs ss fua 44 683 25 44 węw' 4L,te|'kom. 504 g47 406e-mail: mjurek@pgk-radomsko.pl. lub @

Zyczymy twórczych i ciekawych pomysłów!



ZAŁĄCn{IK NR 1

FoRMULARZ zGŁoszEN|A Do KoNKURSU
,,EKOCHOINKA'

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

1. Numer pzedszkola, nazwa i adres :

2. ||ość dzieci zaangaŻowanych w wykonanie pracy

3'Nazwa grupy przedszko|nej, ktÓra wykonała pracę ...
fieze|i pracajest autorstwa jednej grupy przedszkolńej)

WyraŻam zgodę na przetwananie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzuzgłosze n iowym n a potrueby Przep rowadże n i a kon ku isu zgod n ie
z ustawq z dnia z arl. 6 ust.1 tit. b RoDo w zakiesie niezbędnym do prawidłowegoprzeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatÓw i przyznania nagród oraz W celach promocjikonkursu.

Podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkota


