REGULAMIN
XII Konkursu Ekologicznego
„Nad Ostrowem słońce świeci – mieszkańcy nie palą śmieci”
pod patronatem
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego
i organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
 przedszkola – dzieci w wieku 5-6 lat,
 szkoły podstawowe – uczniowie klas od I do III,
 szkoły podstawowe – uczniowie klas od IV do VI ,
 szkoły podstawowe – uczniowie klas VII, VIII i III klasy gimnazjalnej.

III. CELE KONKURSU:
1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z ostrowskich przedszkoli i szkół z zakresu
 gospodarki odpadami
 ochrony środowiska a w szczególności wiedzy
przyrodniczo - ekologiczno - leśnej
 oraz podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
2. Propagowanie nawyków prawidłowej segregacji odpadów „u źródła” zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.

IV. WARUNKI I WYMAGANIA:
1.

Przedszkola – dzieci w wieku 5-6 lat:
 prace rysunkowe lub malarskie nawiązujące do hasła konkursu
 format A4 i A3
 z wykorzystaniem odpadów segregowanych
 konkurs indywidualny - maksymalnie 7 prac z jednego przedszkola.

2.

Szkoły podstawowe – klasy od I do III:
 eko-smok ( urządzenie do segregacji odpadów)
 praca przestrzenna
 konkurs zespołowy - maksymalnie 3 prace z jednej szkoły (max. po 3 osoby
w zespole)

3.

Szkoły podstawowe – klasy IV do VI:
 prace w technikach graficznych (linoryt, drzeworyt, monotypia, frotaż) nawiązujące do hasła konkursu
 format: A3, A4
 konkurs indywidualny - maksymalnie 5 prac z jednej szkoły.

4.

Szkoły podstawowe - klasy VII, VIII i III gimnazjalna :
 prace w technikach rysunkowych (ołówek, węgiel, kredka, pastel sucha)nawiązujące do hasła konkursu
 format: A3, A4
 konkurs indywidualny - maksymalnie 5 prace z jednej szkoły.

5. Prace pozostają własnością organizatora i mogą być wykorzystane dla potrzeb
Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

V. TRYB ZGŁASZANIA I TERMIN KONKURSU:
1. Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 20 września
2018r. do siedziby organizatora konkursu – ZAŁACZNIK NR 1. KARTA ZGŁOSZENIA.
2. Prace uczestników należy dostarczyć do dnia 10 października 2018r. do siedziby
organizatora konkursu z dołączoną kartą informacyjną formatu A6 (wypełniona
DRUKOWANYMI LITERAMI - imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasę, placówka
oświatowa oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod którego kierunkiem
powstała praca). Wszyscy uczestnicy zobowiązani są również do wypełnienia
formularza i dostarczenia go wraz z pracą - ZAŁĄCZNIK NR 2. Zgoda

rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie i publikację danych
osobowych.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków
zawartych w niniejszym regulaminie przez uczestników.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22 października 2018r. podczas Gali
Finałowej w Ostrowskim Centrum Kultury (szczegóły zostaną podane
w zaproszeniu).

VI. KOMISJA KONKURSOWA:
1. Za stronę merytoryczną konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa
w składzie:
 Cezary Janiszewski – Dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej
 Beata Rybka – Kierownik Działu Sprzedaży ZOiGO „MZO” S.A.
 Maria Szeląg – Instruktor-plastyk Ostrowskiego Centrum Kultury
2. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością
głosów.
3. Komisja podejmuje decyzje o nagrodach i o prawidłowościach przebiegu konkursu.
4. Decyzje Komisji są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.

VII. NAGRODY:
1. Organizator konkursu proponuje nagrody za I, II i III miejsce.
2. Nagrody przyznawane będą zgodnie z niniejszym regulaminem przez Komisję
Konkursową, według uznania jej członków.
3. Fundatorami nagród są:


Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.,



Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski



Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań,



EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.



Organizacja Odzysku REKOPOL



Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Antonin.

ZAŁĄCZNIK 1.

KARTA ZGŁOSZENIA
XII Konkursu Ekologicznego
„NAD OSTROWEM SŁOŃCE ŚWIECI - MIESZKAŃCY NIE PALĄ ŚMIECI”
pod patronatem
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Beaty Klimek
Placówka oświatowa
(nazwa i adres placówki oraz telefon kontaktowy)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Przewidywana ilość prac (wpisać grupę wiekową)

........................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela przygotowującego

........................................................................................................................................................

UWAGA:
do gotowych prac dołączyć dodatkową kartę informacyjną formatu A6 (DRUKOWANYMI LITERAMI
podać imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasę, placówkę oświatową oraz imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna, pod którego kierunkiem powstała praca)

…….......................................
(data i pieczęć placówki)
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
ul. Staroprzygodzka 138
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
lub e-mail: bok@mzo.com.pl

.............................................................
(podpis Dyrektora)

ZAŁĄCZNIK 2.

ZGODA OPIEKUNA/PRAWNEGO AUTORA PRACY
NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora
pracy …………………………………………….............................................................................................................,
w związku z udziałem w XII edycji Konkursu Ekologicznego „NAD OSTROWEM SŁOŃCE
ŚWIECI - MIESZKAŃCY NIE PALĄ ŚMIECI” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego Beaty Klimek organizowanego przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki
Odpadami "MZO" S.A., we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
konkursie i jego wynikach, do wielokrotnej ekspozycji, wydawanych materiałach
promocyjnych oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.

………………………………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
"MZO" S.A. danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia
i realizacji konkursu.

………………………………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

…………………………………………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

