Regulamin konkursu na wykonanie rzeczy użytecznej
z butelek PET
Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji
Ekologicznej .
I. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (łącznie z
najstarszą grupą przedszkolną), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
II. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego
wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym , nadanie nowego
wymiaru pojęciu powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni i zdolności
manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.
Treść pracy: Element przyjazny zwierzętom, przydatny w ich dokarmianiu,zabawie ( także
dla zwierząt domowych)
III. Warunki uczestnictwa – Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne . Oceniana
będzie pomysłowość twórcy, oryginalność i trwałość pracy oraz estetyka wykonania.
IV. Praca konkursowa Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: . imię,
nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy ,
informację z czego przedmiot został wykonany. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na
kartce i trwale dołączyć do pracy.
V. Terminy i adresy :
 Termin nadsyłania prac – 20 październik 2016 (liczy się data stempla
pocztowego).
 Termin podsumowania: połowa listopada 2016
Prace należy nadsyłać na adres biura stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
41-30o Dąbrowa Górnicza
ul.Sienkiewicza 6A ( pok. nr 6)
w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy .
W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac
(tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty
elektronicznej e-mail
VI. Nagrody :przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac , jak
również wyróżnienia , w każdej kategorii wiekowej. Zdjęcia najlepszych prac
zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na
koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.
VII. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie
prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych
praw autorskich twórców prac
Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych
opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w
celach związanych z prowadzeniem i podsumowaniem konkursu przez Stowarzyszenie
Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej , zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.)

