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Regulamin Konkursu Ekologicznego
"Ekologiczny stroik wielkanocny"

§1
Informacje ogólne
1.

Organizatorem konkursu ekologicznego dla przedszkolaków w Łomży jest Zakład
Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli na
terenie Miasta Łomża.
3. Niniejszy regulamin dostępnyjest w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.
w Łomży przy ul. Akademickiej 22 oraz na stronach internetowych www.pszoklomza.pl .

§2

Przedmiot i cele konkursu
1.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie wraz z rodzicem stroika Wielkanocnego za pomocą
materiałów wtórnych.
2. Cele konkursu:
• Kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą,
• Popularyzowanie upcyklingu - przetwarzania śmieci w rzeczy bardzo wartościowe
pod względem praktycznym lub artystycznym,
• Propagowanie recyklingu jako możliwości pozyskiwania materiałów do tworzenia
prac przestrzennych,
• Podnoszenie świadomości ekologicznej, zwrócenie uwagi na znaczenie recyklingu,
• Uświadomienie przedszkolakom konieczności ochrony środowiska,
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci.

§3
Założenia organizacyjne
1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie stroika wielkanocnego.
2. Do konkursu przedszkole może zgłosić nie więcej niż 3 prace.
3. Format pracy - praca przestrzenna (max. 30 cm szerokości x 30 cm długości x 30 cm
wysokości), wykonana z surowców wtórnych.

4.
5.

6.

Praca powinna być odpowiednio zaprezentowana: fotografia z tyłu i z przodu w dobrej
rozdzielczości by w odpowiedni sposób wyeksponować walory pracy.
Praca powinna być odpowiednio utrwalona i mieć podpisaną komputerowo metryczkę: imię
i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego.
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. zastrzega możliwość dowolnego wykorzystania
prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

§4
Przebieg konkursu
1. Uczestnicy (przedszkola) deklarują udział w konkursie ekologicznym "Ekologiczny stroik
wielkanocny" do 01.04.2022 r. do godz. 15:00. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.
600969201 lub mailowo na adres pszok@zgo.lomza.eu
2. W dniu 05.04.2022 r. powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, dokona wyboru
naj ciekawszych prac i wyłoni laureatów Konkursu.
3. Opublikowanie wyników konkursu odbędzie się w dniu 06.04.2022 r. na stronie internetowej
www.pszoklomza.pl
4. Wręczenie dyplomów Laureatom odbędzie się w ich palcówkach do 08.04.2022 r.

§5
Zasady przyznawania nagród
1.
2.
3.
4.

Komisja przyzna trzy miejsca (od I do III) oraz dwa wyróżnienia.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie otrzymają zaproszenie na ekologiczny
spektakl on-line pt. "Kolory Miasta".

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego
postanowień.
4. Koordynator konkursu: Ewelina Głębocka tel.: 600969201

§7

Ochrona danych osobowych uczestników konkursu

1. Przedstawiciel ustawowy małoletniego uczestnika konkursu - w chwili przystąpienia do
konkursu - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka pozostającego pod jego władzą lub opieką -dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na
warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20116/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, sl ) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000).
2. Administratorem danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub dziecka będzie
Organizator Konkursu - Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, realizacją oraz oceną
prac konkursowych zgodnie z niniejszym regulaminem.
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego
jest świadome i dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów związanych z organizacją,
realizacją oraz oceną prac konkursowych zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Administrator danych ma prawo udostępnić szkołom lub placówkom oświatowym, w których
uczniowie zgłoszą swój udział w konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym
podmiotom i osobom, w tym organom prowadzącym daną szkołę lub placówkę.
6. Zgodnie z obowiązującym prawem przedstawiciel ustawowy dziecka ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
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