
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 

„JEŚLI POTRAFISZ PCHAJ RECYKLING NA AFISZ”  

w ramach II Targów Recyklingu i Ekologii Re:Miasto 2014 

oraz projektu „Czyste Miasto Gdańsk” 

 

                      

 

 I. Organizatorem konkursu jest Re:Miasto s.c. oraz Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Sp. z o.o. 

 Konkurs objęty został patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska. 

 

II. Cele konkursu:  

◦ Zwrócenie uwagi uczniów na konieczność właściwego postępowania z odpadami oraz 

możliwość ponownego ich wykorzystania 

◦ Uświadomienie roli człowieka w ograniczaniu ilości odpadów trafiających na składowiska.  

◦ Kształtowanie postaw proekologicznych 

◦ Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów  

◦ Rozbudzanie emocji i inspiracji twórczych.  

 

III. Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta 

Gdańska.  

2. Tematem konkursu jest opracowanie plakatu w dowolnym formacie (min. A3), 

przedstawiającego treści związane z właściwym postępowaniem z odpadami, segregacją 

odpadów i/lub zasadą 3R (ograniczaj, użyj ponownie, segreguj) 

3. Prace należy przesyłać na adres: Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 

55, 80-180 Gdańsk z dopiskiem: Konkurs „Jeśli potrafisz pchaj recykling na afisz” 



4. Do pracy należy dołączyć FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z OŚWIADCZENIEM o 

zgodzie na przetwarzanie danych przez Organizatorów Konkursu. 

4. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu. 

5. Uczniowie pracę konkursową wykonują indywidualnie.  

6. Ocenie podlegać będzie:  

- oryginalność przekazu;  

- estetyka wykonania;   

- zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz  prawidłowego postępowania z 

odpadami. 

7. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 października 2014r. na adres: Zakład 

Utylizacyjny w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk z dopiskiem: Konkurs 

„Jeśli potrafisz pchaj recykling na afisz”. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się 

podczas II Targów Recyklingu i Ekologii Re:Miasto w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 

Amber Expo w Gdańsku. Nagrody główne są przewidziane za I, II i III miejsce. Pozostali 

laureaci otrzymają drobne recyklingowe upominki. Nagrody główne w konkursie ufundował 

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Sp. z o.o. 

9. Laureaci oraz uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. 

10. Prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi.  

 

IV. Postanowienia końcowe:  

1.Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z przebiegu konkursu, imion i nazwisk 

uczestników konkursu wraz z podaniem nazwy szkoły do której uczęszczają.  

3.Wszelkich informacji o konkursie udziela: Justyna Skowronek, tel. 508 149 238. 

  

 



 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Plastycznego 

„JEŚLI POTRAFISZ PCHAJ RECYKLING NA AFISZ” 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………….…………………….……..  

 

Telefon kontaktowy , adres elektroniczny ………………………………………...................  

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

 

Nazwa i adres szkoły, klasa .....................................................................................................  

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

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

 

 

Oświadczam :  

Zapoznałam/em się szczegółowo z treścią regulaminu konkursu oraz , że praca do konkursu została 

wykonana przeze mnie własnoręcznie.  

 

 

Oświadczam:  

Zostałam/em poinformowana/y, że nagrody główne w konkursie ufundował Zakład Utylizacyjny 

w Gdańsku  Sp.z o.o.  

 

 

 

……………..………………………  

Data i podpis rodzica ucznia (opiekuna)  



 

 

…………………………………………..  

Imię i nazwisko ucznia  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Wyrażam zgodę na niewyłączne wykorzystanie praw autorskich do plakatu nadesłanego do konkursu 

plastycznego „Jeśli potrafisz pchaj recykling na afisz” przez Re:Miasto s.c., Zakład Utylizacyjny w 

Gdańsku Sp. z o.o., Czyste Miasto Gdańsk, Urząd Miasta w Gdańsku. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2001r.Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).  

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w zakresie : imię i nazwisko, miejscowość, nazwa szkoły, 

wizerunku (zdjęcia), na stronie internetowej Re:Miasto s.c. , Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z 

o.o., Czyste Miasto Gdańsk, Urzędu Miasta w Gdańsku. 

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że : Administratorem danych osobowych w ramach 

Konkursu Plastycznego „JEŚLI POTRAFISZ PCHAJ RECYKLING NA AFISZ” jest Re:Miasto 

s.c.  

 

 

Oświadczam: Zostałam/em poinformowana/y, że nagrody główne w konkursie ufundował Zakład 

Utylizacyjny w Gdańsku  Sp.z o.o. 

 

 

 

 

……………………………………………………  

Data i podpis rodzica ucznia (opiekuna)  


