
 

 

 

 

 

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

,,EKO-SZOPKA” 

 
1. ORGANIZATORZY: 

- Gmina Przeworsk 

- Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej 

- Stowarzyszenie Przyjaciół w Świętoniowej 

 

2. PATRONAT: 

-Starostwo Powiatowe w Przeworsku 

-Nadleśnictwo Kańczuga 

-Gazeta Jarosławska 

 

3. CELE KONKURSU: 

- poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu, 

 

- nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony środowiska, 

 

-  kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin,  

 

- promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz ponowne ich przetwarzanie na 

praktyczne przedmioty domowego użytku, 

 

- wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu, 

 

-odczuwanie osobistej motywacji do ochrony przyrody, 

 

- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności, 

 

- umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych, 

 

- rozwijanie zainteresowań artystycznych. 

 



 

 

 

4. UCZESTNICY: 

- uczniowie w wieku 5 – 14 lat z powiatu przeworskiego oraz ich rodziny.  

 

5. PRZEDMIOT KONKURSU: 

 

Zadaniem konkursu jest rodzinne wykonanie „Eko - Szopki” ( „Im bardziej „eko”, tym lepiej”)                      

oraz dostarczeniu jej z kartą zgłoszenia w konkursie i oświadczeniem na adres Szkoły Podstawowej                 

w Świętoniowej.  

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

- uczestnicy zgłaszają do konkursu zrobione przez siebie Eko-Szopki  

z informacją: Konkurs Eko-Szopka, imię i nazwisko wykonawcy, klasa, szkoła, nr telefonu do szkoły; 

 

- do pracy należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie przedstawiciela 

ustawowego ucznia; 

 

- do konkursu można zgłaszać prace wykonane rodzinnie; 

 

- prace wykonane z materiałów ekologicznych, poddawanych recyclingowi lub naturalnych. 
Dopuszczone materiały obejmują m.in.: drewno, szyszki, zboża, kasztany, pióra, gałązki, makaron, 

liście, suszone owoce, tektura, butelki PET, sznurki, korki itp.; 

 

- Szopki przygotowane z użyciem gotowych kupionych elementów np. ceramiczne postacie, będą 

dyskwalifikowane. Stawiamy na kreatywność i umiejętności uczestników; 

 

- organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac niewykonanych zgodnie  

z powyższymi wymogami; 

 

- prosimy o wstępną selekcję prac, każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy prace wyłonione  

w drodze wewnątrzszkolnego konkursu (w szczególnych przypadkach prosimy kontaktować się  

z organizatorami  pod nr 166487377); 

 

- prace przestrzenne o wymiarach nie przekraczających - wysokość: do 50cm,  

szerokość: do 40cm, głębokość: do  40 cm; ( tolerancja 5 cm); 

 

- EKO-SZOPKA powinna samodzielnie stać a jej elementy powinny być solidnie ze sobą połączone, 

aby możliwe było jej przechowywanie i wystawienie przez okres minimum  

2 tygodnie, bez pogorszenia jej walorów estetycznych; 

 

- prace zostaną ocenione do dnia 9 grudnia 2019 roku a do dnia 11 grudnia uczestnicy konkursu 

zostaną poinformowani o jego wynikach oraz terminie wręczenia nagród. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. TERMIN: 

- konkurs trwa od 28.10.19 r. do 02.12.19 r.  

- termin dostarczenia prac do 02.12.19 r. 

- adres: z dopiskiem ,,Konkurs Powiatowy Eko-Szopka” 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej 

Świętoniowa100 

37-200 Przeworsk   

Telefon: 16-648-73-77 

 

8. JURY: 

- w skład Jury konkursu wejdą przedstawiciele Organizatorów oraz nauczyciele innych Szkół. 

 

9. NAGRODY: 

- w konkursie zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia (sprzęt multimedialny, książki, gadżety 

elektroniczne), 

- lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły do 11 grudnia 2019r., 

- laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród. 

 

10. KRYTERIA OCENY W KONKURSIE: 

Jury oceniać będzie zgłoszone prace biorąc pod uwagę: 

 -zgodność z przedmiotem Konkursu; 

- ekologiczny wybór materiału; 

- oryginalność doboru materiałów i pomysłów; 

- staranność, wkład pracy; 

- pomysłowość, nowatorstwo; 

- estetyka i trwałość konstrukcji. 

 

11. UWAGI: 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, 

- zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora – najlepsze będą eksponowane, 

- organizatorzy mają prawo do wykorzystywania zdjęć i Eko-Szopek do celów promocyjnych. 

 

 

 

 



 

 

 

Karta zgłoszenia: 

,,Konkurs Powiatowy Eko-SZOPKA” 

 

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………………………….. 

 

Rok urodzenia wykonawcy/ klasa: ………………………………………………………………… 

 

Nazwa Szkoły, którą reprezentuje wykonawca……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres  Szkoły ……………………………………………………………………………………… 

 

Email Szkoły:………………………………………………………………………………………… 

 

Numer Telefonu ………………………………. 

 
 

 

Pieczęć Szkoły                                                                                                        Podpis Dyrektora 
 
…...…………………….                                                                                        …………………………………… 

 

 
OŚWIADCZENIE 

RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

          ……………………………………………………………………………………………… 
(IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU POWIATOWEGO EKO-SZOPKA) 

 

 

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Powiatowego Eko – Szopka, wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka w konkursie oraz na upublicznienie danych osobowych celem popularyzacji konkursu.  

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej   twórczości     

            

                                .................................................................................................................... 
                                                                           (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych 

konkursów o podobnej tematyce. 

                                                                                                                                                                                                                        

…………….…………………………………… 

                       Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



 

 

 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 880) , wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów 

zawierających wizerunek mojego dziecka ………………………………………. ………        w zakresie 

imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy lub numeru grupy/klasy dziecka, wieku, przez Administratora – 

Szkołę Podstawową w Świętoniowej zarejestrowanych podczas realizacji konkursu  w mediach: Internecie, 

prasie, telewizji, gazetkach szkolnych.  

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku 

informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym 

z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania.  

Ponadto Administrator poinformował mnie, że: 

 niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej 

samej formie,  w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

 dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

           ………………...........................................          ..................................................................... 

                            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


