
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

 „ LĘDZINY PRZYJAZNE ŚRODKOWISKU NATURALNEMU ”

§1

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:
1. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej i Funduszu Spójności.
2. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 
3. Popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych, przede wszystkim w sektorze środowiska, oraz ich roli w procesie 

rozwoju kraju.
4. Promowanie  Projektu  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Funduszu  Spójności  w  ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko.
5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem  Konkursu  jest  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  „PARTNER”  Sp.  z  o.o.  z 
siedzibą w Lędzinach. 

2. Adres Organizatora:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o.

ul. Lędzińska 47
43-143 Lędziny

tel. 32/ 216-61-23, fax. 32/6-70-56
email: biuro@pgk-partner.pl

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Joanna Kantor
          e-mail: j.kantor@pgk-partner.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu konkursu, który dostępny jest na stronie 
internetowej spółki www.jrp.pgk-partner.pl     w zakładce Promocja.

§3

Założenia organizacyjne

1. Nagrody   główne  za  zajęcie  I,  II,  III  miejsca  w  dwóch  kategoriach  wiekowych  ufundowane  są  przez  P.G.K. 
„PARTNER” Sp. z o.o., natomiast wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia ufundowane są ze środków Unii Europejskiej 
w ramach realizacji projektu pn. „Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”.

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Szkół  Podstawowych położonych na terenie Gminy Lędziny, 
wśród uczniów tychże szkół w dwóch kategoriach wiekowych:

a) uczniowie klas I-III
b) uczniowie klas IV-VI

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora. 
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5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi 
na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
7. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4.
8. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
9. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym dane: 

• imię i nazwisko, adres, wiek,  uczestnika konkursu, 
• imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy,
• nazwa i adres szkoły, klasa.

10. Opis na odwrocie nie może być widoczny na pierwszej stronie pracy.
11. Udział w Konkursie jest  jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących 

polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych  
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM 
wprowadzenie  do  obrotu,  wprowadzenie  do  pamięci  komputera),  a  także  prezentowania  prac  na  wystawach 
organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

12. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych  
osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

13. Prace  zgłoszone  do  Konkursu  nie  będą  zwracane  autorom.  Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z 
nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

14. Prace  nie  spełniające  zasad  uczestnictwa  oraz  przesłane  po  terminie  nie  będą  brane  pod  uwagę  przez  Komisję  
Konkursową.

15. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
16. Informacje na temat Projektu „Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w Gminie Lędziny”  można znaleźć na stronie 

www.jrp.pgk-partner.pl.
17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§4

Tematyka  prac biorących udział w Konkursie

1.  Tematyka prac powinna obejmować łącznie lub osobno:

• zobrazowanie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska przez ścieki dostające się do wód i gleby;
• możliwość ograniczenia lub eliminacji tych zagrożeń poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji  

sanitarnej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
• oraz odpowiedź na pytanie: jak zmienią się Lędziny po zbudowaniu kanalizacji przy wykorzystaniu środków 

Unii Europejskiej.

§5

Ocena prac konkursowych

1. Prace swoich uczniów - maksymalnie 5 prac z każdej klasy - z podziałem na grupy wiekowe – kl. I-III oraz IV-VI 
zapakowane łącznie dostarcza szkoła.

2. Prace należy składać  bezpośrednio w sekretariacie   Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o.  
do dnia  20.02.2012r  lub nadesłać  pocztą do 20.02.2012r (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o.

ul. Lędzińska 47 , 43-143 Lędziny

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY  PT. „LĘDZINY PRZYJAZNE ŚRODKOWISKU NATURALNEMU”

2. O  wyłonieniu  zwycięzców  konkursu  decyduje  Komisja  Konkursowa,  która  zostanie  powołana  przez  Zarząd 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”  Sp. z o.o. 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
• trafność doboru tematu pracy,
• jakość wykonania,
• oryginalność,
• stopień trudności wykonania.



4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§6

Nagrody główne i dodatkowe

1. Organizator przyzna po trzy nagrody główne (rzeczowe) za zajecie I,  II oraz III miejsca w każdej z dwóch kategorii  
wiekowych ( I kategoria wiekowa klasy I-III,  II kategoria wiekowa klasy IV-VI):

2. Autorzy wszystkich nadesłanych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zestaw gadżetów ufundowanych ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Projektu: „Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w Gminie Lędziny”.

§7

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi  w dniu 02.03.2012r.
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej www.jrp.pgk-partner.pl
3. Osoby nagrodzone  zostaną powiadomione pisemnie za pośrednictwem Dyrektorów szkół  o  wynikach  konkursu w 

terminie do 10.03.2012r.
4. O uroczystym terminie  oraz  miejscu  wręczenia  nagród  laureaci  oraz  uczestnicy Konkursu  zostaną  powiadomieni  

listownie bądź telefonicznie za pośrednictwem Dyrektorów szkół biorących udział w Konkursie.
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Załącznik nr.1 – do Regulaminu Konkursu Plastycznego dla dzieci.                     

„ LĘDZINY PRZYJAZNE ŚRODKOWISKU NATURALNEMU ”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„LĘDZINY PRZYJAZNE ŚRODKOWISKU NATURALNEMU”

Imię: 

Nazwisko:

Data urodzenia:
(dzień/miesiąc/rok)
Adres zamieszkania:

Numer telefonu kontaktowego
do rodziców/opiekunów:
Nazwa i adres  szkoły
do której uczęszcza autor: 
Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem 
którego powstała praca:
Kategoria  wiekowa  (proszę 
zaznaczyć krzyżykiem)

• Klasa I-III • Klasa IV-VI

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA:

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i  
jest on jej jedynym autorem.

2.  Oświadczam, że zapoznałem/-am się  z  Regulaminem konkursu  i  wyrażam zgodę na udział  w konkursie  
zgodnie z określonymi w nim warunkami.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.G.K. „Partner” Sp. z o.o. moich danych osobowych oraz danych 
osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy, w zakresie  
określonym w Regulaminie konkursu.

  Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

         …………………………………………………….


