
Regulamin konkursu „Ekologię respektuję, odpady segreguję”

Organizator konkursu:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa oraz
Urząd Gminy Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 34-452 Ochotnica Dolna.

I. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska
naturalnego, a w szczególności przeciwdziałania zanieczyszczaniu ziemi przez selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych. Inicjatywa ma również stymulować do podejmowania działań
proekologicznych, rozwijając tym samym ich wiedzę z tego zakresu.

II. Uczestnicy konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z terenu Gminy Ochotnica Dolna.

2. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:

● Grupa I – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

● Grupa II - uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

III. Temat pracy, wymogi techniczne:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić swoją wizję troski o środowisko lokalne

wykorzystując przyjazne rozwiązania. Praca może być również propozycją nowych, abstrakcyjnych

eko-działań, jakie można wprowadzić w życie. Prace mają odzwierciedlać tematykę konkursu, czyli

właściwe sposoby segregacji odpadów, sposoby na zmniejszenie ich ilości w naszych domach, kwestię

recyklingu itp.

IV. Technika wykonania pracy plastycznej:

1. Format A3, technika dowolna.

2. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 prace (oceniane będą wyłącznie prace

indywidualne – prace grupowe nie będą zakwalifikowane do konkursu).

3. Ocenie będą podlegać kolorystyka, pomysłowość, kreatywność twórcy pracy oraz estetyka

wykonania oraz zgodność z tematem.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie RODO oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku

podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dostępne u nauczycieli bądź do pobrania ze

stron: www.pukempol.pl, www.ochotnica.pl.

http://www.pukempol.pl
http://www.ochotnica.pl


Pracę należy opisać na odwrocie wg następującego schematu:

Imię i nazwisko:.............................................................

Klasa:.............................................................................

Szkoła:............................................................................

V. Wyłonienie laureatów:

1. Prace należy dostarczyć do 23.09.2022 r. (godz. 9:00) do sekretariatu Urzędu Gminy Ochotnica
Dolna (za pośrednictwem wychowawców).

2. Oceny prac dokonają przedstawiciele firmy PUK EMPOL Sp. z o.o.

3. Spośród autorów prac nadesłanych organizator wyłoni zwycięzców z 2 kategorii wiekowych,

przyznając im kolejno I, II, III miejsce oraz wyróżnienia (na kategorie).

4. Poprzez złożenie pracy na konkurs, autor wyraża zgodę na jej publikowanie.

5. Termin oraz sposób wręczenia nagród: w trakcie Pikniku Ekologicznego w Ochotnicy Górnej
(27.09.2022 r.).

6. Nagrody:  głośniki JBL, gadgety firmowe.

VI. Dane kontaktowe:

Koordynatorem konkursu z ramienia organizatora są:

P.U.K. Empol - 726 222 533

Aneta Dusik Urząd Gminy Ochotnica Dolna – 724 368 722


