
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 
 

                      NA WYKONANIE PRACY  Z SUROWCÓW WTÓRNYCH 
 
 
§1. Przedmiot Konkursu 
Przedmiotem Konkursu są wykonane przez uczniów szkół podstawowych oraz dzieci                    
6-letnie prace z surowców wtórnych: rzeźby, maskotki, przedmioty użytkowe, 
makiety, obrazki, stroje, plakaty.           
                                                    
§2. Patron Konkursu 
Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Kłodzka.  
 
§3. Organizator Konkursu 
1. Organizatorami Konkursu są SP nr 3 oraz Miejski Zespół Szkół w Kłodzku. 
2. Adresy Organizatorów: 
 
Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. J. Pawła II nr 4 
57-300 Kłodzko      
tel. (74) 867 28 39                   
Strona: www.sp3.klodzko.pl     

             
Miejski Zespół Szkół 
ul. Sienkiewicza 61 
tel. (74) 867 31 74   
 Strona: www.sp7klodzko.edupage.org      

  
3. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursu są: 
 
 Edyta Matusiak z SP nr 3 tel. kom. 665 957 502  
 Marta Gryl z MZS tel. kom.554 444 923 
 
§4. Założenia organizacyjne 
1. Nagrody są finansowane przez Burmistrza Miasta Kłodzka.  
2. Celem Konkursu jest kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska 
przyrodniczego oraz uświadomienie uczniom szkół podstawowych oraz dzieciom klas 
„0”,  jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz jak zapobiegać  ich 
powstawaniu. 
3. Konkurs trwa od 22 kwietnia 2010 r. do  21 maja 2010 r. 
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
5. W Konkursie mogą wziąć udział: 
a) dzieci z klas „0” 
b) uczniowie szkół podstawowych zwani dalej „uczestnikami Konkursu”. 
6. Uczestnicy Konkursu  zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę rodziców                
bądź opiekunów na udział w Konkursie . 
7. Prace na Konkurs mogą zgłaszać uczniowie samodzielnie lub za pośrednictwem 
szkoły podstawowej/przedszkola. Można zgłosić do konkursu prace w 3 kategoriach 
wiekowych:  
a) 6-latki 
b) 7-9-latki czyli uczniowie klas I-III 
c) 10-12-latki czyli uczniowie klas IV-VI 
 8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi  w innych konkursach. 
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§5. Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac 
1. Praca powinna być wykonana w jak największym stopniu z materiałów wtórnych 
(użycie innych materiałów dopuszczalne jest jedynie w celu spojenia lub łączenia jej 
elementów).  
2. Zgłoszenie rzeźby, maskotki, stroju, przedmiotu użytkowego, plakatu, makiety, 
obrazka na Konkurs powinno nastąpić na formularzu, którego wzór określa           
załącznik nr 2  do Regulaminu. 
3. Do zgłoszenia należy dołączyć max. 3 fotografie w formacie min. 10x15 
przedstawiające wykonany projekt z każdej strony oraz ewentualnie zdjęcia 
poszczególnych jej części (istotnych detali), opis projektu (rzeźby, maskotki, stroju, 
przedmiotu, użytkowego, plakatu, makiety, obrazka). Zdjęcia można również 
dostarczyć na płycie CD-ROM. Co najmniej jeden plik ze zdjęciem powinien nosić 
nazwę określoną według następującego klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera 
imienia (kropka)  np. Hanna Kowalska określa nazwę pliku, stanowiącego jej pracę 
konkursową jako – „kowalska.h.”. Opis pracy sporządzony w/g załączników można 
złożyć Szkolnemu Koordynatorowi Konkursu  lub przesłać  Organizatorom            
łącznie ze zdjęciami. 
4. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie ich na adres mailowy            
mkeko@wp.pl  lub ewentualnie adres pocztowy szkół z dopisanym imieniem                                
i nazwiskiem Organizatorów Konkursu. 
5. W Konkursie będą rozpatrywane prace zgłoszone w terminie                                             
do dnia 21 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). 
6.Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie głównej SP nr 3 oraz MZS - link: 
http://sp7klodzko.edupage.org/ zakładka Edukacja Ekologiczna (aktualne 
konkursy) 
 
§6. Ocena prac konkursowych 
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników UM                
w Kłodzku, która zostanie powołana przez Organizatorów. 
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji 
Konkursowej zostaną zaprezentowane prace bez określania ich autorów, oznaczone 
jedynie numerami. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po 
ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną 
ujawnione nazwiska autorów zwycięskiej pracy. 
3. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który będzie 
podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 
4. Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria: bogactwo 
wykorzystania surowców wtórnych, pomysłowość, użyteczność wykonanego 
projektu, estetyka. 
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż                 
dnia  28 maja 2010 r.                                                                                                                      
7.Wyniki ukażą się na stronach internetowych szkół i Konkursu. 
8. Rozdanie nagród planowane jest  w dniu   1 czerwca 2010 r.                                                     
na  festynie z okazji Dnia Dziecka.  
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§7. Warunki ogólne 
1. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje prace/projekty do Konkursu, 
jednoznacznie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 
osobowych wyłącznie na potrzeby  Konkursu w zakresie koniecznym do 
prawidłowego jego przeprowadzenia  (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego Regulaminu. 
 
§8.Nagrody 
Każdemu uczniowi będącemu laureatem Konkursu zostaną przyznane nagrody                   
i dyplomy. 
 
§9.Prawo własności i prawo wykorzystania prac 
 Zgłoszona praca/projekt staje się własnością Organizatorów. 
 
§10. Postanowienia końcowe 
1. Najciekawsze prace/projekty mogą zostać sfotografowane i opublikowane na 
portalach internetowych szkół organizujących Konkurs, w mediach informujących 
o Konkursie, w specjalnych informatorach poświęconych Konkursowi oraz mogą 
zostać zaprezentowane na wystawie ( w formie albumu lub autentycznych prac). 
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania 
Konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 

1. Urząd Miasta 
2. Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
3. Szkoła Podstawowa nr 3 
4. Miejski Zespół Szkół 
5. Zespół Szkół Integracyjnych 
6. Zespół Szkół Społecznych 
7. Zespół Szkół Specjalnych 
8. Przedszkole nr 4 
9. Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1  
10. Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2                                  
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Załącznik nr 1 
                                                  Oświadczenie 
 

Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanego projektu oraz dołączonych zdjęć. 
Zgłaszany projekt nie był nagrodzony w innym konkursie oraz obecnie nie bierze udziału 
w żadnym innym konkursie niż Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych, nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć 
oraz informacji na temat zgłaszanego projektu przez Organizatora celem promocji 
Konkursu oraz publikacji w prasie lokalnej z zachowaniem autorstwa wykorzystanych 
materiałów.  
 
 
  
  data .........................................                     podpis ucznia …………………………… 
 
 

        podpis opiekuna ……………………….... 
 

 
Załącznik nr 2 
 
 

Formularz zgłoszeniowy pracy  
do Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego  

 
 

Dane osoby zgłaszającej pracę: 
1.Imię i nazwisko:………………………………………………..……………. 
2. Wiek ……………….. Klasa .................... 
3. Telefon kontaktowy: …………………….. 
4. E-mail: …………………………. 
5. Adres korespondencyjny:………………………………………….………..  
  

Informacje na temat zgłaszanej pracy: 
Nazwa pracy/projektu:…………………………………………….……….………….. 
Kategoria pracy/projektu (zakreśl jedną z kategorii poniżej): 
rzeźba, maskotka, przedmiot użytkowy, makieta, obrazek, strój, plakat  
Opis pracy/projektu (napisz kilka słów na jego temat, od 250 do 400 znaków) 
…………………………………………………………………………….…….......................
........................................................................................................................................
.........................................................................................…………………………………
………………….………………………………………………………………………………. 
Wykorzystane materiały (wymień wszystkie):  
…………………………………………………………………………….…….......................
........................................................................................................................................
.........................................................................................…………………………………
………………….………………………………………………………………………………. 
Liczba zdjęć - ……… (zdjęcia powinny przedstawiać gotową pracę – maksymalnie 
można dołączyć 3 zdjęcia np. ujęcie z każdej strony).
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