REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO

I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Mielnie pod patronatem Wójta Gminy
Mielno.
2. Celem konkursu jest:
- promowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zachęcanie do dbałości o czystość środowiska naturalnego,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- promocja walorów przyrodniczych Gminy Mielno,
- pobudzenie aktywności twórczej dzieci.
3. Postanowienia ogólne
1) Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach:
a) Konkurs „Akcja – segregacja” jest konkursem plastycznym, który polega na
wykonaniu dowolna techniką plastyczną plakatu ekologicznego. Plakaty powinny
przedstawiać sposoby postępowania z odpadami, rolę segregacji odpadów w życiu
człowieka. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych
na terenie gminy Mielno.
b) Konkurs „Cudze chwalicie, swego nie znacie – skarby gminy Mielno” jest
konkursem fotograficznym, który polega na wykonaniu fotografii tematycznie
związanej ze skarbami przyrody i krajobrazu. Obiekty będące tematem prac muszą
znajdować się w granicach administracyjnych Gminy Mielno. Konkurs
adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych znajdujących się na
terenie gminy Mielno.
2) Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
3) Wymagana jest zgoda i podpis rodziców (opiekunów prawnych), która stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
4) Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Urzędu Gminy w Mielnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnych reprodukcji w swoich
materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela
nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
II. Zasady udziału w konkursie
1. Uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę, wyklucza się prace zbiorowe.
2. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu i w przypadku
fotografii nie poddawane specjalistycznej korekcie.
3. Fotografia musi być wywołana w formacie 15x21, dodatkowo w wersji elektronicznej
o rozdzielczości min. 3872x2592 nagrana na płytę CD, DVD lub przesłana drogą
elektroniczną na adres konkurs@gmina.mielno.pl
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4. Prace plastyczne muszą być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3.
5. Każdą pracę należy na odwrocie podpisać: imieniem i nazwiskiem autora wraz
z podaniem klasy i nazwy placówki oświatowej do której uczęszcza.
6. Prace będą rozpatrywane w czterech kategoriach: klasy I, II, III i klasy IV-VI.
7. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 r. w siedzibie tut.
Urzędu Gminy przy ul. B. Chrobrego 10 w Mielnie.
8. Do prac należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia uczestnictwa
w konkursie.

III. Ocena prac
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja konkursowa.
2. W ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- spójność pracy z tematem konkursu,
- oryginalność,
- walory artystyczne.
3. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
4. Zgłoszone prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

IV. Nagrody
Zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce we
wszystkich kategoriach.
V. Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych
Urzędu Gminy w Mielnie oraz tablicach informacyjnych placówek oświatowych w przeciągu
dwóch tygodni od zakończenia terminu składania prac.

VI. Kontakt z organizatorem
Wszelkich dodatkowych informacji związanych z konkursem, udziela Tomasz Szymaniak
pod nr telefonu 94 345 98 68 lub drogą elektroniczną t.szymaniak@gmina.mielno.pl lub
Dominika Cyfka-Szatkowska pod nr telefonu 94 345 98 38 lub drogą elektroniczną
d.cyfka@gmina.mielno.pl.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE EKOLOGICZNYM

□ „AKCJA – SEGREGACJA”
□ „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE – SKARBY GMINY MIELNO”
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………...
Tel. …………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………….

Praca konkursowa:
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………
Klasa: ………………………………………………………………………………………

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych
i reklamowych (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych
wydawnictwach), a autor przystępując do Konkursu wyraża na to zgodę.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie „Akcja - segregacja” i „Cudze chwalicie swego nie znacie –
skarby gminy Mielno” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na udostępnianie ich do
wiadomości publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U.2015.2135).
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy przez Urząd Gminy w Mielnie w celach
promocyjnych i reklamowych.
4. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2015.2135).”

…………………………………
miejscowość i data

…………………………………
podpis
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