
REGULAMIN 
RODZINNEGO KONKURSU ŚMIECIOSZTUKA 
POD HASŁEM „DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW” 

 
 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu Śmieciosztuka pod hasłem „Drugie życie odpadów” jest 

Centrum Edukacji Ekologicznej „Puszcza Sandomierska” w Ostrowach Tuszowskich                     
i Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie. 

2. Konkurs skierowany jest do całych rodzin z  dziećmi  w wieku przedszkolnych                              
i szkolnym. 

 
Cel konkursu  

1. Poznanie rodzajów surowców wtórnych. 
2. Skierowanie uwagi dzieci i rodziców na korzyści wynikające z segregacji odpadów 

oraz powtórnego wykorzystania surowców wtórnych. 
3. Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu plastycznego oraz 

popularyzacja segregacji odpadów. 
4. Zachęcenie do wspólnego spędzania czasu i twórczej działalności w rodzinach. 
5. Konkurs ma za zadanie zachęcić całe rodziny do przedstawienia własnego pomysłu na 

dekorację ogrodową, poprzez wykonanie ekologicznej figury z materiałów 
przeznaczonych do recyklingu lub materiału przyrodniczego np. wikliny, drewna, 
korzeni, mchu, kamyków, szyszek. 

 
Adresaci konkursu 

1. Adresatami konkursu są dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzice                     
z terenu Gminy Cmolas.  

2. Śmieciosztuka to konkurs na pracę rodzinną- jedna rodzina może nadesłać tylko 
jedną pracę.  
 

Terminy i warunki konkursu  
1. Konkurs polega na wykonaniu dowolnej formy przestrzennej z surowców wtórnych 

lub materiału przyrodniczego. 
2. Prace niewykonane z wyżej wymienionych surowców nie będą brały udziału w 

konkursie. 
3. Gotowe prace  wraz z kartą zgłoszenia (możliwość uzupełnienia karty na miejscu), 

należy złożyć w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich do dnia 23 
listopada 2017 r.  

4. Do prac należy dołączyć w kopercie dane osobowe rodziny (imiona, nazwisko, wiek 
dzieci, miejscowość). 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach : 
- figura do 100 cm 
- figura powyżej 100 cm 

6. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, zgłoszone prace przechodzą na własność 
Organizatora, ponadto Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego 
wykorzystywania prac konkursowych w celu reklamy i promocji konkursu oraz 
prezentacji wyników konkursu. 



   7. Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 
konkursu. 

       Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, 
przyznania nagród oraz prezentacji wyników w środkach masowego przekazu. 
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie ujawnienie imion, nazwisk, 
miejscowości, z której zgłoszono prace.  

 
Zasady przyznawania nagród 

 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa.  
2. Komisję powołuje Organizator. 
3. Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 24.11.2017 r., w którym nastąpi 

rozstrzygnięcie konkursu. 
4. Nagrodzone zostaną prace spełniające warunki formalne regulaminu oraz 

ukazujące jej walory artystyczne i estetyczne . 
5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 03.12.2017 r. (niedziela) o godz. 

14.00, po uprzednim telefonicznym  poinformowaniu laureatów. 
 

 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 516901350. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

DO RODZINNEGO KONKURSU ŚMIECIOSZTUKA 

„DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW” 

 

1. Imiona, nazwisko, wiek dzieci…………………………………………………….............. 

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

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

2. Imiona, nazwisko rodziców…………………………………………………………………….. 

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

3. Miejscowość…………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy ………………………………………………… 

5. Kategoria (zaznaczyć ): 

a) figura do 100 cm 

b) figura powyżej 100 cm 

 

 

 

 

 


