
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„EKO-ZABAWA – PLANETA JEST NASZA” 

 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „EKO-ZABAWA – PLANETA JEST NASZA” 

jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. 

2. Przesyłanie prac konkursowych rozpoczyna się 02.11.2020 roku i trwa do 04.12.2020 roku.  

3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, będzie czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele 

organizatora konkursu oraz osoby powołane przez Organizatora.  

4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronach internetowych, w tym na stronie organizatora www.mgok.bialobrzegi.pl. 

§ 2 Cel konkursu 

Celem konkursu jest uzmysłowienie o możliwości recyklingu odpadów jak i danie im 

drugiego ,,życia” oraz nauczenie ekologii, wskazanie różnych technik plastycznych, tworząc 

zabawki, sprzęt użytkowy i dekorację z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych. 

Praca musi być wykonana własnoręcznie. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych oraz 

grup seniorskich, które wyrażą chęć udziału w niniejszym konkursie. Prace wykonywane są w 

grupach/klasach. 

2. Konkurs jest podzielony na cztery kategorie  

 I. przedszkola 

 II. szkoły podstawowe 

a) Klasy I-III zabawka 

b) Klasy IV-VI zabawka 

c) Klasy VII-VIII – sprzęt użytkowy 

 III. szkoły średnie 

a) sprzęt użytkowy 

b) dekoracje 

http://www.mgok.bialobrzegi.pl/


IV. Seniorzy - dekorację 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie 

przesłanych zdjęć i nagrywania filmów podczas procesu tworzenia zabawki w celach 

promocyjnych oraz z klauzulą RODO o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na 

naszej stronie internetowej https://mgok.bialobrzegi.pl/klauzula-rodo.html i zgody z 

zaleceniami GIS. 

4. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice przestawiającej 

zabawkę, sprzęt użytkowy lub dekorację wykonaną z materiałów ekologicznych lub 

surowców wtórnych (kartonów, plastikowych butelek, puszek, makulatury, torebek 

foliowych, nakrętek, korka i innych). Prace muszą być wykonane ręcznie. 

5. Uczestnikiem Konkursu może być placówka oświatowa i grupa seniorska, której 

uczestnictwo jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu, w 

szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunków licencji na 

korzystanie przez organizatora ze zdjęć swoich prac zgłoszonych do konkursu. 

6. Uczestniczenie w konkursie, jest równoznaczne z przekazaniem prac konkursowych do 

MGOK Białobrzegi w celu wykonania wystawy, jak i nagrane klipy video które zostaną 

wykorzystane do stworzenia zaproszenia na wystawę. 

§ 4 Zasady oceniania prac  

1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną poddane weryfikacji pod względem zgodności z 

regulaminem konkursu przez komisję.  

2. Komisja konkursowa po wykonaniu rzetelnej oceny dla każdej z kategorii konkursu, 

powiadomi o wygranych laureatach za pomocą strony internetowej www.mgok.bialobrzegi.pl  

§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1. Miejsca konkursowe tj. I, II i III miejsce będą przyznawane adekwatnie od oceny komisji 

konkursowej.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu „EKO-ZABAWA – PLANETA JEST NASZA” nastąpi 

poprzez powiadomienie nagrodzonych uczestników drogą e-mailową lub telefonicznie. 

3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane laureatom po ostatecznym rozstrzygnięciu 

konkursu. 

https://mgok.bialobrzegi.pl/klauzula-rodo.html


4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 


