
                                 

  

 

 

 

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

,,EKO-OZDOBA ŚWIĄTECZNA” 

 

 
 

1. ORGANIZATORZY: 

- Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej 

 

2. PATRONAT: 

-Gmina Przeworsk 

-Starostwo Powiatowe w Przeworsku 

-Nadleśnictwo Kańczuga 

-Nadleśnictwo Sieniawa 

-Gazeta Jarosławska 

 

3. CELE KONKURSU: 

- poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu, 

- nauka pozytywnego 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, 

- kształtowani postaw twórczego i aktywnego 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 wykonanie „Eko–Ozdoby Świątecznej” (ozdoby choinkowe, stroiki) oraz 

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

w Świętoniowej.  

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

- uczestnicy zgłaszają do konkursu zrobione przez siebie Eko-Ozdoby 

z przyczepioną informacją na małej karteczce: Konkurs Eko-Ozdoba, imię i nazwisko wykonawcy, 

klasa, szkoła, nr telefonu do szkoły; 

 

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

ustawowego ucznia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 

- do konkursu można zgłaszać prace wykonane rodzinnie; 

 

- prace wykonane są z materiałów poddawanych recyclingowi. Dopuszczone materiały obejmują 

m.in.: surowce wtórne: tektura, papier (gazety), butelki PET, metal (puszki, druciki, kapsle), 

tworzywa sztuczne( np. styropian), tkaniny np. ze zużytych ubrań. Nie należy stosować 

materiałów naturalnych typu szyszki, suszone owoce, orzechy itp. 
 

- Ozdoby kupione lub przygotowane z użyciem gotowych elementów 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  mailem szkola.swietoniowa@gmail.com); 

 

- prace przestrzenne mają mieścić się wymiarach nieprzekraczających - wysokość: do 30cm,  

szerokość: do 30cm, głębokość: do  30 cm; ( tolerancja 5 cm); łańcuchy od 1,5 m do 2 m 

 

- EKO-ozdoba powinna mieć zawieszkę na choinkę lub stabilny stojak, a jej elementy powinny być 

solidnie ze sobą połączone, aby możliwe było jej przechowywanie i wystawienie/zawieszenie przez 

okres minimum 2 tygodnie  bez pogorszenia jej walorów estetycznych; 

 

- prace zostaną ocenione do dnia 26 listopada 2021 roku, a do dnia 29 listopada uczestnicy konkursu 

zostaną poinformowani o jego wynikach oraz terminie wręczenia nagród. 

 

 



                                 

  

 

 

7. TERMIN: 

- konkurs trwa od 18.10.21 r. do 15.11.21 r.  

- termin dostarczenia prac do 15.11.21 r. 

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

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                              

i patronów konkursu. 

 

9. NAGRODY: 

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

elektroniczne, gry planszowe), 

- lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły do 30 listopada 2021r., 

- 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  Eko-Ozdób do celów promocyjnych. 

 

 



                                 

  

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia: 

,,Konkurs Powiatowy Eko-OZDOBA” 

 

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

 

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-OZDOBA) 

 

 

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

dziecka w konkursie oraz na upublicznienie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) 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 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

dla uczestnika konkursu  

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 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 (dalej RODO), 

oświadczam że:  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych przez Organizatorów konkursu   w postaci: 

 

a) imienia i nazwiska, 

b) nazwy szkoły, 

c) klasy 

w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem . 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej (dostępnej na stronie internetowej szkoły i 

stowarzyszenia) w tym z informacją o celu  i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.  

 

Z definicji RODO - „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne 

okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, 

przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych 

    

                                                                                                                      

                                                  __________________________     

                                                podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 

 

 

 


