
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD NAZWĄ  
„DOBRE RADY – KOMPOSTUJ ODPADY” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest  Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej. 
 
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie gminy  

Bielsko-Biała. 
 
3. Celem konkursu jest podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, kształtowania prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie 
selektywnego zbierania odpadów i recyklingu odpadów.  

 
4. Konkurs będzie rozpowszechniony poprzez bezpośrednie zaproszenia wysłane do szkół oraz 

informację umieszczoną na stronach internetowych: www.um.bielsko.pl oraz 
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl. 

 
5. Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu związanej 

z tematyką konkursu.  
 

6. Konkurs plastyczny będzie prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 
- klasy od I do III, 
- klasy od IV do VI. 

 
§ 2. Zasady konkursu 

 
1. Czas trwania konkursu: 

- I etap: 16 luty 2015 r. – 31 marzec 2015 r. 
W tym okresie, szkoły we własnym zakresie wybierają i dostarczają maksymalnie pięć, 
wybranych prac z każdej kategorii wiekowej.  
- II etap: do dnia 30 kwietnia 2015 r., organizator wybierze  najlepsze prace spośród 

dostarczonych do konkursu.  
 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej, mieszczącego się w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 5, IV piętro, 
pokój 401. Termin dostarczenia prac upływa 31 marca 2015 r. 

 
3. Każdy uczeń w etapie szkolnym, biorący udział w konkursie może przedłożyć tylko 

jedną pracę. 
 

4. Technika pracy dowolna (np. kredki, farby, wycinanki, itp.).  
Prace mogą być wykonane w formacie A4 lub A3.  
 

5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do 
innych konkursów. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą ich nadesłania przechodzą na 
własność organizatora. 

 
6. Praca konkursowa powinna na odwrocie zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, pieczątkę 

szkoły, nazwę konkursu oraz ewentualnie dodatkowe wyjaśnienia lub tytuł pracy. 
 

7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy, które 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 



§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez 
organizatora konkursu w składzie: 
- Przewodniczący Komisji: Magdalena Sobczak – Kierownik Biura  ds. Gospodarki 

Odpadami 
- Członek Komisji: Ewa Szymanek-Płaska – pracownik Miejskiego Zarządu Oświaty 

w Bielsku-Białej 
- Członek Komisji: Justyna Żmuda –  pracownik Biura ds. Gospodarki Odpadami 
- Członek Komisji: Beata Kózka –  pracownik Biura ds. Gospodarki Odpadami 

 
2. Komisja dokona oceny prac w obu kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę takie kryteria 

jak: zgodność pracy z tematem konkursu, siła wyrazu, pomysłowość, walory artystyczne, 
estetykę, styl i samodzielność wykonania. 

 
3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny prac. 

Werdykt zespołu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 
 

4. Zakończenie konkursu i wyłonienie laureatów odbędzie się w siedzibie organizatora. 
 

5. W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane miejsca I, II i III. Dla każdej kategorii 
wiekowej, komisja może przyznać po 2 wyróżnienia. 

 
6. Zdobywcy I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz osoby wyróżnione otrzymają  

atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.  
 

7. Szkoła, której uczeń, zdobędzie I miejsce otrzyma nagrodę główną w postaci np. sprzętu 
sportowego, elektronicznego. 

 
8. Szkoły uczestniczące w konkursie, zostaną listownie powiadomione o jego wynikach oraz 

o terminie i miejscu wręczenia nagród. 
 
9. Komisja dokona wyboru prac, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego i Biura ds. Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej: www.um.bielsko.pl oraz 
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl. 

 
 

§ 4. Postanowienia końcowe 
 

1. Każdy biorący udział w konkursie poprzez dostarczenie pracy konkursowej akceptuje warunki 
niniejszego regulaminu. 

 
2. Sytuacje nie przewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 


