
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt.  

„Drugie życie śmieci” 
 

GMINA BYCZYNA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Drugie Życie Śmieci” prowadzonego na 

terenie Gminy Byczyna (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa 

w Konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej (zwany dalej: „Konkursem”) 

adresowanego do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy 

Byczyna. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Byczyna z siedzibą w Byczynie, przy ul. Rynek 1, 46-

220 Byczyna, (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Celem Konkursu, którego motywem przewodnim jest hasło „Nie wyrzucaj - wykorzystaj” 

jest kształtowanie wiedzy, postaw proekologicznych oraz propagowanie idei recyklingu jak  

i ukazanie segregacji odpadów jako tematu atrakcyjnego, kreatywnego i pożytecznego. 

Konkurs polega na wykonaniu prac przestrzennych z wykorzystaniem surowców wtórnych, 

ukazujących w ten sposób możliwość ich powtórnego zastosowania w kreatywny sposób, 

propagowania działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, zwiększenia wiedzy na 

temat selektywnej zbiórki odpadów, popularyzowanie dobrych nawyków dbałości o czystość 

w swojej miejscowości i najbliższym otoczeniu. 

4. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt. „Czysta Dolina Stobrawy”, który 

współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

II. ZASADY ZGŁOSZENIA 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Byczyna i dedykowany jest do dwóch 

grup: do przedszkolaków i do uczniów szkół podstawowych. 

2. Udział w Konkursie należy zgłosić w terminie od dnia 04.08 2021r. – do dnia 24.08.2021 r., 

w tym terminie Uczestnik Konkursu zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi, do jego 

siedziby: 

− wykonaną prace konkursową opatrzoną imieniem i nazwiskiem oraz adresem 

zamieszkania Uczestnika konkursu,  

− kompletnie i czytelnie wypełniony i podpisany przez Uczestnika Konkursu i jego 

prawnych opiekunów załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

− wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zawierający 

klauzulę informacyjną, zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgodę 

na wykorzystanie wizerunku. 



 

 

3. Wzór Formularza uczestnictwa wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej 

organizatora www.byczyna.pl . 

4. Uczestnik Konkursu biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do przygotowania  

i dostarczenia do siedziby organizatora jednej pracy przestrzennej.  

III. TECHNIKA WYKONANIA PRAC 

1. Praca konkursowa powinna mieć charakter formy przestrzennej nieprzekraczającej 

wymiarów 60cm x 60cm x 60cm, ale nie mniejszej niż 10cm x 10cm x 10cm (długość x 

szerokość x wysokość).  

2. Prace dostarczane na Konkurs muszą być wykonane z użyciem odpadów nadających się do 

recyklingu, przy czym do wykonania pracy konkursowej należy użyć odpadów nadających się 

do recyklingu tylko z jednej wymienionej niżej frakcji odpadów: metale i tworzywa sztuczne, 

papier, szkło, odpady zielone. Wybór frakcji odpadów, z której będzie stworzona praca jest 

dobrowolny. 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Organizator rozstrzygnie Konkurs i najwyżej ocenionym pracom konkursowym przyzna 

nagrody w terminie do dnia 28.08.2021r. 

2. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora,  

3. Przy ocenie prac komisja konkursowa uwzględniać będzie następujące kryteria: 

− wykonanie pracy zgodnie z opisem z Rozdziału III niniejszego Regulaminu, 

− kreatywne wykorzystanie materiałów użytych w wykonanej pracy, 

− ogólna estetyka wykonanej pracy konkursowej. 

4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 28.08.2021 r. podczas Dożynek Gminy Byczyna 

które odbędą się w Proślicach w dniu 28.08.2021 r. 

5. Informacje o uczestnikach konkursu, którzy zostali zwycięzcami Konkursu zostaną 

zamieszczone na stronie www.byczyna.pl  

V. NAGRODY 

1. Uczestnikom Konkursu zostanie przyznanych łącznie 6 nagród głównych. Trzy nagrody dla 

dzieci w wieku przedszkolnym oraz trzy nagrody dla dzieci/młodzieży w wieku szkolnym. 

Dodatkowo przyznanych zostanie łącznie 6 wyróżnień, po 3 w każdej grupie. 

Nagrody w grupie dzieci w wieku przedszkolnym: 

I miejsce w Konkursie – nagroda to: smartwatch, powerbank, pen drive, przybory szkolne; 

II miejsce w Konkursie – nagroda to: powerbank, pen drive, przybory szkolne; 

III miejsce w Konkursie – nagroda to: powerbank, pen drive, przybory szkolne. 



 

 

Nagrody w grupie dzieci/ młodzieży w wieku szkolnym: 

I miejsce w Konkursie – nagroda to: smartwatch, powerbank, pen drive, przybory szkolne; 

II miejsce w Konkursie – nagroda to: powerbank, pen drive, przybory szkolne; 

III miejsce w Konkursie – nagroda to: powerbank, pen drive, przybory szkolne. 

2. W konkursie przyznanych zostanie łącznie 6 wyróżnień. Każdy wyróżniony otrzyma: 

powerbank, pen drive, przybory szkolne. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do konkursu plastycznego oznacza akceptację przez uczestnika Konkursu 

niniejszego Regulaminu. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest bezpłatne i dobrowolne. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do momentu rozstrzygnięcia i wręczenia nagród 

zwycięzcom Konkursu. 

4. Z dniem przekazania Organizatorowi przez Uczestnika konkursu pracy konkursowej na 

Organizatora przechodzą w pełnym zakresie prawa majątkowe prawa autorskie do tej pracy 

konkursowej, uprawniające Organizatora do korzystania z przekazanej pracy konkursowej w 

zakresie prowadzonej przez Organizatora działalności edukacyjnej i informacyjnej, w tym 

udostępnianie jej zdjęć w Internecie przez umieszczanie na stronach WWW oraz publiczne 

wystawienie pracy konkursowej. 

5. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora na adres mailowy: 

angelika.budz@byczyna.pl 

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Gminy Byczyna. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Koordynatorem Konkursu ze strony Gminy Byczyna jest p. Angelika Budz, email: 

angelika.budz@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50 wew. 29 

9. Wypełnienie i przesłanie podpisanego Formularza uczestnictwa wraz z załącznikami jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu. 

10. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzyganej przez sądy powszechne właściwe 

miejscowo dla Organizatora. 

Burmistrz Byczyny 

/-/ Iwona Sobania 


