
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO 

„EKO – STWOREK” 
 
ORGANIZATOR:  
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie  
 
CELE KONKURSU: 

- pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów, 
- rozbudzanie wyobraźni i fantazji, 
- rozwijanie zdolności manualnych, 
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych. 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV –VIII Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii 

Zientary Malewskiej w Olsztynie.  
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie „ EKO STWORKA” z materiałów 

ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza                            

(w załączeniu) wraz z pracą konkursową. 
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę. 
5. Wielkość pracy:  

suma wymiarów (długość, szerokość i wysokość) nie może przekraczać  100 cm.  
6. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:    

 imię i nazwisko oraz klasa i wiek autora, 
      7. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:  

 wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,  

 inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,  

 wrażenie estetyczne,  

 spełnienie podanych wytycznych, 

8. Prace, które nie będą spełniały określonych w regulaminie wymagań, w szczególności: bez 
odpowiedniego opisu i wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę podczas 
rozstrzygania konkursu. 

9. Prace należy przynosić do Sali D -103 lub D-203  
10.  Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 15 kwietnia 2019 r. 
10. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury.     

Decyzje Jury są ostateczne. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  17 kwietnia 2019 r.  
12. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii 

Zientary Malewskiej w Olsztynie  
13. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.   
14. Dostarczone prace mogą podlegać zwrotowi (autor może odebrać pracę w ciągu dwóch 

tygodni od momentu rozdania nagród). Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania 
nadesłanych prac (po upływie wskazanego czasu) oraz ich zdjęć do celów promocyjnych.  

15. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że: 
a) zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym 

konkursie, 
b) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, 
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 
d) wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac. 

16. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie organizatora konkursu nie później 
niż 25 kwietnia 2019 r.  

 
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:  

Małgorzata Bielakow 
Renata Bugaj 

Waldemar Zięba 



 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Wyrażam zgodę w imieniu  
 
 
.................................................................................................................................................. 

 imię i nazwisko autora pracy 
 
klasa ................... 
 
na: 

1. Udział w szkolnym konkursie „ Eko – stworek” 
2. Nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do pracy 

plastycznej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631 z późn. zm.), a szczególności w zakresie: 

a) wykonania wg projektu nieograniczonej liczby kopii i innych materiałów informacyjno-
edukacyjnych  
b) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 
magnetycznej, cyfrowo, itp.; 
c) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, cyfrowo, itp.; 

d) wprowadzania do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w 

szczególności Internetu), 
e) swobodnego wykorzystania do prezentacji publicznych, itp.; 
f) swobodnego zamieszczania i zezwalania na zamieszczanie w materiałach i filmach 
promocyjnych, prezentacjach multimedialnych, stronach i portalach internetowych, banerach 
itp.; 
g) swobodnego wprowadzania do obrotu oraz kolportażu publicznego, itp.; 
h) nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, za 
pomocą satelity, itp. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa  pkt 2 nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie 
tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i terytoriów wszystkich innych państw.  

4. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu. 

 
 
 
    …………………………..                                       …………………………………………………..                        
    miejscowość i data              czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 


