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Konkurs plastyczny „EKO Ludek” dla dzieci i młodzieży 

Gmina Popielów we współpracy z firmą Anton New Technology Group, ogłaszają konkurs plastyczny 

pod nazwą „EKO Ludek”.  

Konkurs jest jedną ze składowych projektu pn.: „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy 

Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”. Przewodnim tematem konkursu jest selektywna 

zbiórka odpadów, ukazanie w jaki sposób należy poprawnie segregować śmieci i ograniczyć ich 

powstawaniu.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1.Postanowienia ogólne  

1. Konkurs skierowany jest do 3 grup wiekowych: 

a. Dzieci w wieku przedszkolnym, 

b. Dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – kl. I-IV, 

c. Dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – kl. V-VII 

               z państwowych placówek edukacyjnych na terenie Gminy Popielów.  

2. Konkurs trwa od 20.04.2022r do 20.05.2022r.  

 

§ 2.Cele konkursu: 

1. Propagowanie proekologicznego zachowania, dbania o środowisko naturalne. 

2. Edukacja w zakresie powtórnego wykorzystania odpadów.  

3. Promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie i stworzenie im szansy prezentacji 

swojej twórczości. 

 

§ 3.Warunki uczestnictwa  

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce powtórnego 

wykorzystania odpadów – zgodnie z zasadą Zero Waste.  

2. Praca powinna być wykonana z wykorzystaniem odpadów i nieużytków (ścinki, makulatura, 

puste butelki, nakrętki, rolki od papieru, pudełka itp.)  

3. Zadaniem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną postaci „Ekoludka”. 
4. Oceniane będą tylko prace indywidualne w wymienionej kategorii wiekowej. 

5. Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły. 

6. Dzieło powinno być zapakowane w sposób uniemożliwiający naruszenie (np. karton), aby 

podczas transportu nie uległo zniszczeniu.  
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§ 4.Przebieg konkursu  

1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatorów i wyłoni 5 laureatów z każdej 

grupy wiekowej, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami o wartości ok. 500zł (pięćset złotych) 

każda. 

2. O rozstrzygnięciu konkursu i przekazaniu nagród placówka oświatowa zostanie 

poinformowana mailem lub telefonicznie.  

3. Nagrody zostaną wręczone 29.05.2022r. podczas festynu z okazji Dnia Dziecka.  

4. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronach 

internetowych: www.odpady.popielow.pl oraz www.popielow.pl  

5. Zapakowane prace należy przekazać Szkolnemu Opiekunowi konkursu do dnia 20.05.2022r. 

do godziny 15:00.  

 

§ 5 Dodatkowe nagrody dla placówek oświatowych i uczestników konkursu   

1. Poza nagrodami indywidulanymi dla uczestników, Organizatorzy przewidzieli dodatkowe 

nagrody dla placówek oświatowych i uczestników konkursu. 

2. Trzy placówki oświatowe z każdej grupy wiekowej , które zmobilizują proporcjonalnie 

największą ilość uczniów w stosunku do ilości uczniów w placówce otrzymają dwie nagrody o 

wartości ok. 1500 zł (tysiąc pięćset) każda. 

3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek.  

 

 

§ 6.Prawa autorskie  

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że stworzona przez niego praca jest wytworem jego własnej, 

oryginalnej twórczości. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego pracy w każdej formie do celów 

promocyjnych. 

3. Do każdej pracy dołączone jest oświadczenie RODO podpisane przez rodzica/prawnego 

opiekuna uczestnika konkursu. 

4. Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na 

publikację wizerunku dziecka na potrzeby dokumentacji przebiegu konkursu. 
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