
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD NAZWĄ  
„PAPIER, PLASTIK, SZKŁO – SEGREGACJA TO JEST TO!” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

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

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

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

komunalnymi, kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie 
selektywnego zbierania odpadów w pojemnikach typu dzwon i recyklingu odpadów. Ponadto 
konkurs powiązany jest ze zbiórką makulatury. 

 
4. Konkurs będzie rozpowszechniony poprzez bezpośrednie zaproszenia wysłane do publicznych 

szkół oraz informację umieszczoną na stronie internetowej: www.czystemiasto.bielsko-
biala.pl. 

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

z tematyką konkursu.  
 

§ 2. Zasady konkursu 
 

1. Czas trwania konkursu: 
- I etap: 16 listopada – 11 grudnia 2015 r. 
W tym okresie, szkoły we własnym zakresie wybierają i zgłaszają maksymalnie pięć 
wybranych prac oraz organizują zbiórkę makulatury. Do każdej zgłoszonej przez szkołę 
pracy należy zebrać minimum 30 kg makulatury. Makulatura musi być powiązana 
i zważona. 
- II etap: do dnia 30 stycznia 2016 r., organizator wybierze  najlepsze prace spośród 

zgłoszonych do konkursu. 
 

2. Prace konkursowe oraz zebrana makulatura zostaną odebrane w wyznaczonym dniu po 
wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej pod nr tel.: 33-47-01-261 lub na adres e:mail bgo@um.bielsko.pl. Termin zgłaszania 
prac upływa 11 grudnia 2015 r. Odbiór prac i makulatury nastąpi w terminie do 23 grudnia 
2015 r. 

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

jedną pracę. Wraz ze zgłoszoną pracą uczeń dostarcza do szkoły makulaturę. Wymaganą ilość 
określa szkoła.   

 
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 niezgłoszone 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. 

 
8. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

danych szkoły w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu (zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2014 r.,  poz. 
1182 z późn. zm.). 

§ 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. 

 
2. Komisja dokona oceny prac, 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. Zostanie przyznane I, II i III miejsce. Komisja może przyznać 2 wyróżnienia. Atrakcyjne 
nagrody rzeczowe dla uczniów zostaną ufundowane przez ZGO S.A. 

 
6. Organizator może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zwycięzców 

w przypadku, jeżeli w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, zgłoszonych zostanie mniej niż 
15 prac. 

 
7. Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biura 

ds. Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej: www.czystemiasto.bielsko-biala.pl. 
 
8. Szkoły, których uczniowie zostaną laureatami konkursu, zostaną powiadomione o terminie 

i miejscu wręczenia nagród. 
 

§ 4. Postanowienia końcowe 
 

1. Każdy biorący udział w konkursie poprzez dostarczenie pracy konkursowej akceptuje warunki 
niniejszego regulaminu. Zebrana w ramach konkursu makulatura jest przekazywana 
Organizatorowi nieodpłatnie. 

 
2. Sytuacje nie przewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 


