
 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„Skarszewskie dzieci wiedzą, jak segregować śmieci” 

 

§1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.                    

w Skarszewach (zwane dalej „Organizatorem”). 

2. Adres Organizatora: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy 

3. Osoba odpowiedzialna za przebieg i realizację Konkursu oraz uprawniona do udzielania 

informacji na temat Konkursu: 

Agnieszka Trzcińska 

Prezes Zarządu Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

gpk@skarszewy.pl 

 

§2 

Tematyka prac konkursowych 

1. Tytuł Konkursu: „Skarszewskie dzieci wiedzą, jak segregować śmieci”. 

2. Prace konkursowe ilustrować mają tematykę związaną z segregacją odpadów i/lub ochroną 

środowiska. Zilustrowane na pracach plastycznych miejsca winny być związane                       

z Miastem/Gminą  Skarszewy, jego przyrodą i/lub zabytkami i ciekawostkami. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każde dziecko uczęszczające do szkoły na terenie 

gminy Skarszewy, będące uczniem szkoły podstawowej.  

2. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić jedną pracę. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Praca plastyczna może być zrealizowana w dowolnej technice (np. ołówek, węgielek, 

kredka, pastele, farby, wycinanki, wyklejanki itp.) na papierze formatu A4 bądź A3 (kartka     

z dużego lub małego bloku rysunkowego albo technicznego). 
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5. Złożone na Konkurs prace winny być podpisane, z podanym adresem zamieszkania, 

telefonem kontaktowym, nazwą szkoły oraz klasy. 

6. Do każdej konkursowej pracy plastycznej należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na 

udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000; tj. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1781) według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

7. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie 

pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w powyższych 

zakresach. 

8. Prace będą oceniane indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych i nie przewidujemy 

nagród zbiorowych dla klas, itp.). 

 

§4 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza dziecko. Prace 

przesłane w formie skanów drogą elektroniczną nie zostaną dopuszczone do oceny. 

2. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za zebranie prac konkursowych od dzieci                     

i przekazanie ich zbiorczo osobiście lub drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Obsługi 

Szkół i Przedszkoli w Skarszewach. 

3. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 15 czerwca 2020 roku (w przypadku prac 

nadsyłanych pocztą decyduje data doręczenia do siedziby Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół   

i Przedszkoli w Skarszewach). Prace przekazane po podanym terminie nie będą dopuszczone 

do konkursu i poddane ocenie. 

4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu: 17 czerwca 2020 roku. 

5. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie Organizatora. Wręczenie nagród 

odbędzie się w siedzibie Organizatora przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach. 

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie bądź telefonicznie 

przez Dyrektorów Szkół. 

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

 

 

§5 

Zasady oceny prac 



1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.  

2. Z przedłożonych prac Komisja Konkursowa nagrodzi 5 autorów nadesłanych prac. 

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) zgodności z tematem konkursu, 

b) oryginalność, 

c) dbałość wykonania. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. Prace konkursowe, które nie będą posiadały zgody opiekunów, o której mowa w §3 ust.4 

Regulaminu, nie będą oceniane przez Komisję Konkursową. 

 

§6 

Nagrody 

4. Organizator przewiduje dla zwycięzców następujące nagrody: 

a) gra planszowa RECYKLING; 

b) Darmowy miesięczny karnet na zajęcia ruchowe dla dzieci organizowane w Skarszewskim 

Centrum Sportu w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Zwycięskie prace konkursowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

Organizatora oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

6. Zwycięskie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w formie ekspozycji w siedzibie 

Organizatora. 

 

§7 

Prawa autorskie 

1. Z dniem dostarczenia prac do siedziby Organizatora, autorzy przekazują prawo do 

bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych, zgodnie z oświadczeniem 

zawartym w Załączniku nr 1 Regulaminu oraz własność egzemplarzy. 

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez 

Organizatora z nagrodzonej pracy. 

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 



1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej gpk.skarszewy.pl w zakładce 

aktualności oraz w siedzibie Organizatora konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany regulaminu Konkursu lub 

unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja i ewentualne zmiany będą 

zamieszczone na stronie www.gpk.pl oraz portalu społecznościowym Facebook. 

3. Administratorem danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

z siedzibą w Skarszewach. 

 



 

Załącznik nr 1  

do regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci 

„Skarszewskie dzieci wiedzą, jak segregować śmieci” 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

 

zamieszkały/a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(ulica, nr domu i/lub mieszkania, kod, miasto) 

 

oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę 

na wzięcie udziału mojej córki/syna 

…..…………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.    

z o.o. w Skarszewach i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1781) w celach związanych z Konkursem. 

Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej                    

na Organizatora przechodzą, bez wynagrodzenia, prawa własności oraz prawa do 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 

 

rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera) 

ntowanie na wystawach organizowanych w celu popularyzacji działalności 

edukacyjnej Organizatora wraz ze zgodą na pierwsze publiczne wykorzystanie. 

 

……………………………………………………………………….. 

(podpis, miejsce i data) 


