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Regulamin konkursu pt. ,,Drugie życie odpadów”  

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „MAMY RADY NA ODPADY" - kampania edukacyjna 

na terenie województwa opolskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

3. Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

4. Termin konkursu został określony w Harmonogramie konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. 

6. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

 

§ 2 Cel konkursu  

1. Kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz 

wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody poprzez zwrócenie uwagi na problem 

rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka i podniesienie świadomości na temat 

segregacji i gospodarki odpadami. 

2. Wspieranie najzdolniejszych artystycznie uczniów biorących udział w konkursie i umożliwienie  

im prezentacji swoich możliwości artystycznych.  

3. Wzrost świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi u dzieci i młodzieży. 

 

§ 3 Założenia organizacyjne/Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych województwa opolskiego. Uczestników 

do konkursu zgłasza szkoła. 

2. Praca konkursowa – należy przez to rozumieć stworzenie pracy plastycznej/ sztuki użytkowej/ 

dzieła sztuki z ogólnodostępnych odpadów/ materiałów wtórnych, nawiązującej do tematu 

przewodniego konkursu pt. „Drugie życie odpadów”. 
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3. Konkurs na pracę plastyczną w kategorii: 

1) Dzieło sztuki – całościowy i syntetyczny wytwór artystyczny o określonym sensie, 

charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi (piękno). 

Dzieło sztuki - dla uczniów klas I-III : 

 praca indywidualna; 

 praca zbiorowa.  

2) Sztuka użytkowa – wykonanie przedmiotu codziennego użytku. 

Sztuka użytkowa - dla uczniów klas IV-VII: 

 praca indywidualna; 

 praca zbiorowa. 

4. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu maks. 4 prace indywidualne i maks. 2 prace zbiorowe 

dotyczące tematyki konkursu. 

5. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. 

6. Informacje o konkursie oraz Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową są publikowane na stronie 

internetowej projektu pn. „MAMY RADY NA ODPADY" - kampania edukacyjna na terenie 

województwa opolskiego. 

7. Dyrektor szkoły decyduje o trybie wyłonienia prac do konkursu. 

8. Zgłaszana do konkursu praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział  

w konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, 

w szczególności na publicznym podaniu imion i nazwisk uczestników konkursu.  

10. Niewypełnienie lub złamanie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z zapisów Regulaminu 

stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje 

Komisja konkursowa. 

11. Wymagane dokumenty do konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z pracą konkursową 

należy przesłać w terminie określonym w § 1 pkt 4 Regulaminu na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Infrastruktury i Gospodarki 

ul. Hallera 9, 45-867 Opole 

z dopiskiem „Drugie życie odpadów” 

 

§ 4 Wymagania dotyczące pracy konkursowej 

Technika plastyczna dowolna z użyciem różnorodnych odpadów/ materiałów wtórnych: 

- płaska na dowolnym podłożu w maks. formacie A3, 

- przestrzenna. 

Każda praca powinna posiadać plakietkę/tabliczkę/kartkę zawierającą następującą informację: 

autorstwo pracy: imię i nazwisko ucznia (w przypadku pracy indywidualnej), klasa …., nazwę szkoły, 

nazwę gminy i powiatu na terenie której znajduje się siedziba szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 

zgłaszającego pracę. 
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§ 5 Ocena prac konkursowych 

1. Oceny dokonuje Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa 

Opolskiego, której tryb działania określi w/w Zarządzenie. 

2. Kryteria oceniania prac: 

 Spełnienie wymogów formalnych, 

 Zgodność pracy z tematem, 

 Walory estetyczne, 

 Użyte materiały i ich zróżnicowanie, 

 Dobór techniki wykonania, 

 Stopień trudności wykonania, 

 Pomysłowość i rozwój inwencji twórczej 

§ 6 Nagrody  

1. Nagrody w konkursie mają charakter rzeczowy. 

2. Katalog nagród w konkursie pt. ,,Drugie życie odpadów” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

3. Dla szkół, z największą ilością laureatów przewidziane są dodatkowe nagrody rzeczowe.  

4. Komisja konkursowa rekomenduje Zarządowi Województwa Opolskiego przyznanie nagród:  

1) Komisja konkursowa może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może 

zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia;  

2) Komisja konkursowa rekomenduje przyznanie wyróżnień;  

3) Wyróżnienia mają charakter rzeczowy; 

4) Propozycja Komisji konkursowej w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega 

akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego. 

5. Zaproszenie laureatów do udziału w uroczystości wręczenia nagród, z podaniem konkretnego 

terminu oraz miejsca, zostanie przesłane pocztą elektroniczną.  

6. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród.  

7. Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej 

dotyczącej projektu pn. „MAMY RADY NA ODPADY" - kampania edukacyjna na terenie 

województwa opolskiego. 

 

§ 7 Prawa Uczestników i Organizatorów 

1. Szkoła zgłaszająca pracę oświadcza, że praca nie jest obciążona prawami autorskimi osób 

trzecich.  

2. Nagrodzone i wyróżnione prace wraz z ich prawami autorskimi przechodzą nieodpłatnie  

na własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

3. Organizator zwraca złożone prace konkursowe po zakończeniu konkursu wyłącznie w formie 

odbioru osobistego na wniosek szkoły zgłaszającej pracę. Powyższe nie dotyczy prac 

nagrodzonych i/lub wyróżnionych. 

4. Od postanowienia Komisji konkursowej i akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego  

nie przysługuje odwołanie. 

5. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie, 

przysługuje przewodniczącemu Komisji konkursowej. 
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§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach z aktualną 

treścią Regulaminu, uzasadnieniem, terminem, od którego zmiana obowiązuje zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej projektu pn. „MAMY RADY NA ODPADY" - kampania 

edukacyjna na terenie województwa opolskiego. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Regulamin 

nie może być zmieniany w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Uczestników konkursu, 

chyba że konieczność jego zmiany wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator, stosując przepisy Kodeksu 

Prawa Cywilnego.  

3. Zmiany w załącznikach do Regulaminu nie wymagają wprowadzenia zmian uchwałą Zarządu 

Województwa Opolskiego w sprawie realizacji konkursu.  

4. Spory związane z konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym 

zakresie będą wiążące i ostateczne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty rozstrzygnięcia, przerwania lub odwołania 

konkursu (w szczególności ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń lub stanu epidemiologicznego 

w kraju lub innej przyczyny niezależnej), zobowiązując się jednocześnie do poinformowania o tym 

fakcie uczestników konkursu. Nie rodzi to odpowiedzialności odszkodowawczej ze strony 

Organizatora.  

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

7. Organizator udziela informacji na temat konkursu w formie korespondencji elektronicznej pod 

adresem e-mailowym: ekologia@opolskie.pl. 

8. Załączniki do regulaminu stanowią:  

a) Załącznik nr 1 - Harmonogram konkursu; 

b) Załącznik nr 2 - Katalog nagród w konkursie pt. ,,Drugie życie odpadów”; 

c) Załącznik nr 3 – Wymagane dokumenty (karty zgłoszeniowe, zgody i oświadczenia,  formularz 

RODO). 
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