Regulamin IV Powiatowego Konkursu Ekologicznego
KREATYWNY RECYCLING

I.

Organizator.
Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy PsychologicznoPedagogicznej w Wołowie.

II.





III.

Cele Konkursu
upowszechnianie idei recyclingu,
kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych,
rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
propagowanie ekologicznego stylu życia,
rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadpodstawowych powiatu wołowskiego.
2. Zadaniem szkolnego koordynatora konkursu jest wytypowanie dwuosobowych drużyn
z każdej kategorii wiekowej oraz zebranie oświadczeń i przekazanie ich wraz z kartą
zgłoszenia do Organizatora Konkursu.
3. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych.
a) Kategoria I -uczniowie klas: I – III szkoły podstawowej.
b) Kategoria II - uczniowie klas: IV – VII szkoły podstawowej.
c) Kategoria III - uczniowie II i III klas gimnazjum.
d) Kategoria IV - uczniowie szkoły ponadpodstawowych.
IV.

Zasady Konkursu

1. Każda dwuosobowa drużyna może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień
zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Zadaniem uczestników Konkursu kategorii I-III jest zaprojektowanie i wykonanie
przedmiotu użytkowego, który będzie można wykorzystać jako element dekoracyjny.
4. Zadaniem uczniów szkół ponadpodstawowych jest wykonanie ekologicznej ramki na
zdjęcia i oprawienie w nią wykonanego przez siebie zdjęcia na temat „Uroki Wińska i
okolic”. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie przez uczestnika i wywołane

lub

wydrukowane

wyłącznie

na

papierze

fotograficznym

w

formacie

A4.

Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie napisać: imię, nazwisko autora, klasa,
tytuł pracy (zdjęcia), nazwa szkoły.
5. Dopuszcza się także możliwość wykonywania zadań przewidzianych dla szkół
ponadpodstawowych przez uczniów kl.II i III gimnazjum .
6. Materiałami, które powinny być wykorzystane do wykonania pracy są przede
wszystkim surowce wtórne. Dopuszcza się jednak użycie innych niezbędnych
surowców.
7. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach.
a) Pierwszy etap to przygotowanie przez dwuosobową drużynę przedmiotu użytkowego
oraz sporządzenie w formie

multimedialnej dokumentacji z etapów wykonania

projektu.
b) Drugi etap obejmuje prezentacje prac i udział zwycięskich drużyn w grze miejskiej,
która odbędzie się w Wińsku 19 kwietnia 2018r.
8. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane uczestnikowi.
9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Oświadcza również, że wyraził
zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie zgłoszonych prac w formie
multimedialnej i fotografii oraz publikowania imienia i nazwiska, w materiałach
promocyjnych związanych z konkursem w wydawnictwach oraz na stronach
internetowych PCE i PPP w Wołowie, Facebooku, a także do udostępniania swojego
wizerunku przez PCE i PPP w Wołowie do celów promocyjnych i informacyjnych
(zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, /Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z
późn. zm.)
V.

Czas trwania konkursu i sposób składania prac.

10. Konkurs przebiegać będzie od 1 marca do 31 marca 2018r.
11. Prezentacje składające się maksymalnie z 20 slajdów można przesłać drogą mailową
(wpodn@wolowpce.pl) lub na płycie drogą pocztową na adres :
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów, bądź dostarczyć osobiście.
12. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i uczniowie kl.II i III gimnazjum, którzy
zdecydowali się na wykonywanie zadań przewidzianych dla IV kategorii wiekowej,
oprócz prezentacji składają również wykonane przez siebie prace.
13. Prezentacje dotyczą wykonywania projektu oraz jego efekty -krótka prezentacja
gotowego modelu.
Prezentacja powinna zawierać:



krótką prezentację uczestników,



sposób zbierania potrzebnych materiałów.



możliwości wykorzystania modelu.



proces tworzenia,



efekt końcowy projektu.

14. Termin składania prac upływa 31.03.2018r.
VI.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników.

14. Prace konkursowe będzie oceniała komisja powołana przez Organizatora.
15. Komisja w terminie do 13 .04.2018r wybierze najlepsze prace recyclingowe.
16. W ocenie prac będzie brana pod uwagę kreatywność, możliwość wykorzystania
modelu, oraz sposób prezentacji.
17. Prezentacje wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie.
18. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 17. 04.2018r.Informacja o wynikach
konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej PCE i PPP w Wołowie.

Załącznik Regulaminu konkursu ekologicznego
KREATYWNY RECYCLING

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:………………………………………………………...
Klasa ………………………………………………………………………………………….
Pełna nazwa szkoły……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego:…………………………………………………
Nr telefonu nauczyciela……………………………………………………………………….
e-mail nauczyciela ………………..…………………………………………………………...
TEMAT PRACY KONKURSOWEJ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia:
*Oświadczenie do osoby niepełnoletniej

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………...................................................
(imię i nazwisko)

w Konkursie Ekologicznym KREATYWNY RECYCLING i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz.926 z późn.
zm.).

……………………………………

……………………………………….…………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz wytworów jego
pracy podczas konkursu organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, wystawach i folderach w celach informacyjnych i
promocji PCE i PPP.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka , klasa)

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze
zm.).

………………………………….
(miejscowość, data )

……...……………………………………….
(czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów )

