REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Segreguj śmieci z #ekoPowiatem Bocheńskim”
dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu bocheńskiego
Konkurs realizowany w ramach projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii
dla województwa małopolskiego”
LIFE-IP EKOMALOPOLSKA /LIFE19 IPC/PL/000005, realizowany przy wsparciu programu LIFE
Unii Europejskiej.
§1
Konkurs polega na wykonaniu plakatu promującego segregację śmieci wraz z hasłem przewodnim
nawiązującym do tematyki „Segreguj śmieci z #ekopowiatembocheńskim”.

§2
Celem konkursu jest:


podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat zasad
segregacji śmieci i wpływu tych działań na nasze środowisko naturalne;



kształtowanie postaw i zachowani proekologicznych;



rozwijanie kreatywności u dzieci i młodzieży.

§3
Zasady uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkoł podstawowych z terenu powiatu
bocheńskiego. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:


uczniowie szkół podstawowych klas I-III;



uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII.
§4

Termin i miejsce składania prac: do 14.10.2022 r., Starostwo Powiatowe w Bochni, Wydział
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, pok. 222, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700
Bochnia.

§5
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Zasady dotyczące udziału w konkursie:


technika prac:
- forma: plakat wraz z hasłem;
- technika wykonania: dowolna (np.: ołówek, kredki, pastele, farby
plakatowe, wycinanki);
- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych;
- format A3 (297mmx420mm);



każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie i może złożyć tylko jeden
egzemplarz pracy wykonanej samodzielnie;



udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;



praca powinna posiadać obowiązkowo na odwrocie następujące informacje:
- imię, nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania, numer telefonu autora
lub rodziców;
- nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego
wykonano pracę;



z pracą należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenia dot. zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku
dziecka;



do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie prace niepublikowane
i nie przedstawiane na innych konkursach;



prace nie spełniające warunków opisanych powyżej nie będą oceniane.
§6

Przedmiotem oceny prac będzie ich zgodność z tematyką konkursu, oryginalność,
kreatywność, jakość, estetyka wykonania i prostota przekazu, obrazu oraz treści.

§7
Harmonogram przebiegu konkursu:



składanie prac: do 14 października 2022 r.



wyniki

konkursu:

21

października

będą

umieszczone

na

stronie

www.powiat.bochnia.pl oraz w mediach społecznościowych.



wręczenie nagród: w terminie do końca października 2022.r.
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§8

1. Organizator konkursu przewiduje 6 nagród rzeczowych (po 3 w każdej kategorii wiekowej).
2. Po ogłoszeniu wyników w konkursu przedstawiciel starostwa skontaktuje się z rodzicami
laureatów / laureatami w celu powiadomienia o miejscu i terminie wręczenia nagród.
§9
1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków jego regulaminu.
2. Do pracy w komisji konkursowej zostaną zaproszeni Ekodoradcy Gmin/Miast Powiatu
Bocheńskiego. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Komisja konkursowa nie zwraca nadesłanych prac. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora Konkursu prawa własności
złożonych egzemplarzy prac.
§ 10
1. Organizator planuje, że minimum jedna zwycięska praca zostanie umieszczona na
tablicy informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym na terenie Powiatu Bocheńskiego
wraz z podaniem autora pracy.
2. Zgłaszając pracę do konkursu autor pracy oświadcza, że:

 wyraża zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1781);

 posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zgłoszonej pracy oraz, ze tym
samym

wyraża zgodę

na

jej

nieodpłatne

wykorzystanie

w

publikacjach,

ekspozycjach Starostwa Powiatowego w Bochni, tablicach informacyjnych, na
potrzeby wykonania druków, na stronie internetowej powiatu bocheńskiego z
zachowaniem informacji o autorze.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczenia pracy
konkursowej, w przypadku, gdy będzie ona zawierała treści w jakikolwiek sposób naruszające
prawa i dobre imię osób trzecich.
§ 11
1. Konkurs organizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,
Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
w

ramach

realizacji

projektu

zintegrowanego

LIFE

IP-EKOMALOPOLSKA

„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego””
LIFE-IP EKOMALOPOLSKA /LIFE19 IPC/PL/000005, realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej

pn.

,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla wojewodztwa
malopolskiego/LIFE - IP EKOMALOPOLSKAILIFE19 IPCIPV000005.
2. Regulamin konkursu dostę p ny jest na stronie www.powiat.bochnia.pl oraz na fb Powiatu
Bocheńskiego.
3. Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie: Doradca ds. klimatu i
środowiska Beata Maciaś, tel. 12 615 37 53.
.
ZAPRASZAMY DO UDZIALU W KONKURSIE!

Załączniki:
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz zgoda na

publikację wizerunku dziecka.
2. Klauzula informacyjna do projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA.
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