
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO PN. „DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI” REALIZOWANEGO  

W RAMACH DZIAŁANIA „FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI  

I AKTYWIZACJA” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Drugie życie śmieci” zwanego dalej „Konkursem” jest Lokalna Grupa Działania 

Partnerstwo 5 Gmin z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Ropczycach, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Konkursu jest szerzenie idei ekologii i troski o środowisko naturalne wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz wśród ich rodziców. Poprzez udział w Konkursie pragniemy zainteresować dzieci 

ideą segregacji i przetwarzania wtórnego odpadów (tzw. upcyklingu). Chcemy pokazać uczestnikom, że  

z odpadów mogą powstać produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin tj. gmin: Czarna, 

Dębica (gmina wiejska), Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów Młp. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz zerówek z terenu Lokalnej 

Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

5. Dokonanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne  

z wyrażeniem woli respektowania warunków tego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych 

przez Organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu. 

6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin z siedzibą  

w Ropczycach przy ul. Rynek 1. 

 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. W Konkursie może wziąć udział każde przedszkole, punkt przedszkolny oraz zerówka z terenu LGD 

Partnerstwo 5 Gmin. Warunkiem uczestnictwa jest: 

a. zgłoszenie do udziału w Konkursie w postaci wypełnionej karty zgłoszenia, którą należy złożyć  

w siedzibie Organizatora do dnia 21 lutego 2014 roku. Formularz do pobrania na stronie: 

www.partnerstwo5gmin.pl.  

b. złożenie do dnia 25 kwietnia 2014 roku programu zajęć, prezentacji multimedialnej i zbiorowej 

pracy plastycznej. 

2. Prace będą przyjmowane w Biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, do dnia  

25 kwietnia 2014 roku. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, opracowany program zajęć, prezentację 

multimedialną oraz pracę plastyczną można przesyłać pocztą w terminach odpowiednio do 21.02.2014 

r. (zgłoszenie) oraz 25.04.2014 r. (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres: Lokalna Grupa 

Działania Partnerstwo 5 Gmin, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek 

„Konkurs ekologiczny – Drugie życie śmieci”.  

3. Każdego Uczestnika może reprezentować tylko 1 grupa dzieci z opiekunem. 

4. Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

a. Program zajęć – szczegółowy program opracowany powinien zostać przez opiekuna grupy. 

Powinien obejmować realizację zajęć warsztatowych przez okres co najmniej 4 tygodni, minimalna 

ilość godzin – 4 h.  Program powinien zawierać w szczególności tematykę poszczególnych zajęć  

i szczegółowy opis ich realizacji. Każde zajęcia należy opisać na max. 1 stronie A4. 

b. Prezentacja multimedialna - prezentacja multimedialna dotyczyć ma zrealizowanych warsztatów. 

Na jej podstawie dokonana zostanie ocena zrealizowanych działań w ramach Konkursu.  

http://www.partnerstwo5gmin.pl/


 
W prezentacji należy wykorzystać zdjęcia wykonane podczas zajęć warsztatowych. Prezentację 

należy przygotować w programie Microsoft PowerPoint. Prezentacja powinna się składać z min. 20 

slajdów, nie powinna być jednak większa niż 40 slajdów. Prezentację należy złożyć w formie 

elektronicznej na zewnętrznych nośnikach danych (CD, DVD). 

c. Praca plastyczna: 

 temat pracy powinien być zgodny z tytułem i celem Konkursu; 

 praca powinna być zbiorowa, wykonana przez dzieci z jednej grupy, forma plastyczna – 

rysunek, collage, plakat itp. – wykonana dowolną techniką, w formacie nie większym niż 

B1 (141cmx100cm) . Dopuszcza się również możliwość wykonania pracy w formie makiety, 

rzeźby, instalacji itp.;   

 praca powinna być podpisana na odwrocie lub w innym czytelnym miejscu imieniem  

i nazwiskiem opiekuna grupy wraz z numerem grupy, imionami dzieci oraz oznaczeniem 

przedszkola, punktu przedszkolnego lub zerówki; 

 prace w formie rysunku, collage’u, plakatu itp. składane są w oryginale;  

 prace w formie makiety, rzeźby, instalacji itp.  należy sfotografować (min. 5 zdjęć, max. 7 

zdjęć). Zdjęcia należy złożyć w formie elektronicznej na zewnętrznych nośnikach danych 

(CD, DVD). Format zdjęć JPEG lub TIFF, minimalny wymiar 1600x2300 i 3 MB, rozdzielczość 

300 dpi. Do zdjęć należy dołączyć ich opis. Opis powinien zawierać sposób i technikę 

wykonania pracy, materiały, jakie zostały użyte do jej wykonania, ilość dzieci 

zaangażowanych w jej wykonanie itp. Opis w formacie A4, min. 1 max. 3 strony. Uczestnik 

zobowiązuje się do przekazania prac Organizatorowi na jego żądanie, nie później jednak 

niż do dnia 30 czerwca 2014 roku.  

5. W Konkursie wezmą udział prace wykonane i zgłoszone zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

6. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

III. Harmonogram Konkursu 

 

 03.02.2014 – rozpoczęcie Konkursu oraz początek przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie; 

 21.02.2014 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie; 

 25.04.2014 (godz. 15:30) – zakończenie przyjmowania prac konkursowych; 

 01.05.2014 – 15.05.2014 – ocena przez jury zgłoszonych prac; 

 19.05.2014 – 23.05.2014 – rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród 

zwycięzcom. 

 

IV. Uwagi 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania prac przez specjalistę oceniającego wiek osób 

wykonujących pracę. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyznania miejsc w Konkursie, jeśli uzna, że prace 

nie spełniają wszystkich wymagań Regulaminu. 

 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Przygotowaniem, organizacją, przebiegiem i wszelkimi pracami związanymi z Konkursem kieruje Komisja 

Konkursowa powołana przez Prezesa LGD. Decyzje Komisji są ostateczne. Komisja Konkursowa zastrzega 

sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Konkursie zgłoszenia, które nie spełnia wymagań 

określonych w regulaminie. 

2. Komisja oceniać będzie: 

a. zgodność opracowanego programu z tematyką konkursową; 



 
b. kreatywność i oryginalność w sposobie przeprowadzenia zajęć; 

c. wartość artystyczną, techniczną i oryginalność wykonanych prac oraz ich zgodność z tematyką 

Konkursu; 

d. sposób prezentacji zrealizowanych działań w ramach Konkursu (prezentacja). 

3. Komisja Konkursowa na posiedzeniu zamkniętym dokona oceny nadesłanych prac. Wyłonieni zostaną 

laureaci I, II i III miejsca oraz przyznane zostaną 2 wyróżnienia. Laureaci o wynikach Konkursu zostaną 

poinformowani telefonicznie. Informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną na stronie 

internetowej LGD.  

4. Dla najlepszych uczestników Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe: 

 I miejsce – nagrody rzeczowe o wartości około 1 350,00 zł. 

 II miejsce – nagrody rzeczowe o wartości około 1 300,00 zł. 

 III miejsce – nagrody rzeczowe o wartości około 1 000,00 zł. 

 Wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości około 600,00 zł. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 19-23 maja 2014 roku, a zwycięska placówka otrzyma tytuł 

najbardziej ekologicznego przedszkola na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. 

 

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie prac konkursowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  

2. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin. 

3. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz ich 

poprawienia bądź żądania usunięcia.   

4. Organizator nie zwraca prac przekazanych przez uczestników Konkursu w związku z zamiarem dalszego 

ich wykorzystania, chyba, że autorzy tej pracy nie wyrażą na to zgody. W takim wypadku praca nie będzie 

brała udziału w Konkursie. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystywania nadesłanych prac wyłącznie w celach 

wyznaczonych zasadami Konkursu, w tym w celach związanych z promocją Konkursu oraz innych 

konkursów organizowanych przez Organizatora.  

 

VII.  Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień Regulaminu Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy o prawie autorskim. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i informacji 

podanych w związku z Konkursem. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika Konkursu nieprawdziwych 

danych lub danych innej osoby na rzecz uczestnika Konkursu danych nieprawdziwych lub niepełnych. 

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz 

na jego stronie internetowej pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl  

 

 

 

 

http://www.partnerstwo5gmin.pl/

