REGULAMIN KONKURSU „WIGILIA BEZ PLASTIKU”
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach dla
uczniów szkoły z klas IV - VIII
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w
konkursie „WIGILIA BEZ PLASTIKU”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac
konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2

im. Mikołaja Kopernika w

Kartuzach, zwana dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem Konkursu jest Kaszubski Park
Krajobrazowy zwany dalej „Współorganizatorem”.
3. Forma konkursu: On line.
3. Koordynatorem Konkursu jest pani Edyta Słomczyńska, nauczyciel szkoły. Ze strony
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego współpracę będzie koordynować Pani Joanna Kuśnierz –
pracownik parku.
§2.
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wzrost poziomu świadomości przyrodniczej i ekologicznej oraz wzrost
postawy pro-środowsikowej.
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Kartuzach w oddziałach IV – VIII.
§4.
1.

PRACA KONKURSOWA
1. Za pracę konkursową zostanie uznana propozycja uczestnika, przedstawiająca: ”Wigilię
bez plastiku”. Forma proponowanych prac, dzieł, aranżacji, itp., powinna być zapisana w
formie prezentacji i przesłana na wskazany w regulaminie adres mailowy. Przykłady prac
konkursowych są przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Każda praca konkursowa powinna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publikację: wizerunku pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska
uczestnika konkursu

internecie w szczególności (strony internetowe Organizatora i

Współorganizatora oraz na profilach Fb szkoły i parku).
3. Prace konkursowe należy przygotować w następujący sposób:
3.1 Prace powinny być zapisane w formacie możliwym do otwarcia w programach
obsługujących prezentacje, typu: PowerPoint, Prezi itp.
3.2 Pracę konkursową należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 13 grudnia

2020 roku w następujący sposób:
a. przesłać drogą elektroniczną na adres e dytaxslomczynska@gmail.com w razie
rozmiaru pliku przekraczającego 20 MB, zalecane jest używanie platform internetowych
służących do przesyłania plików większych rozmiarów (np. wetransfer.com, lub inne).
b. W tytule maila proszę zapisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem: Wigilia bez
plastiku.
3.3. Zgłoszone prace konkursowe na w/w adres mailowy, będą potwierdzane przez koordynatora
projektu za pośrednictwem maila zwrotnego.

§6.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech
członków.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz
harmonogram posiedzenia Komisji.
5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej
dokumentacji.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
§7.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi

do 21 grudnia 2020 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników
Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz parku i w
mediach społecznościowych (Facebook, profil Organizatora).

§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania

nagrody

innemu uczestnikowi

Konkursu,

który

spełnił

wszystkie

wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody.
§9.
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
a. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym
m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia,
nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której
uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem
zgłoszonej pracy konkursowej.
§10.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą
w życie po 5 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie
internetowej Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 - Przykładowe tematy prac konkursowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
METRYCZKA
1. NAZWA KONKURSU: „WIGILIA BEZ PLASTIKU”.
2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………………..................
1. KLASA ( w tym wiek ucznia) : ……………………………………..........................
2. MAIL KONTAKTOWY: …................................................................................
3. IMIĘ

I

NAZWISKO

PRZEDSTAWICIELA

USTAWOWEGO

LUB

OPIEKUNA

PRAWNEGO: ..................................................................................................................

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Przykłady do konkursu:
1. Samodzielne wykonanie choinki świątecznej np. z szyszek, płatków kosmetycznych
2. Samodzielne wykonanie ozdób świątecznych np. ze skarpetek, rolek po papierze toaletowym,
puszek, słoików
3. Pomysły na samodzielne wykonanie kartek świątecznych
4. Pomysły na ekologiczne prezenty i ich opakowania np.
•

Słoiki lub puszki ozdobne z własnoręcznie wykonanymi słodyczami

•

Świeczniki ze słoików

•

Zasuszone liście drzew w ramkach
•

•

Kalendarze Adwentowe
Podkładki pod kubki np. z korków

5. Ekologiczna szopka bożonarodzeniowa np. z zapałek, płatków kosmetycznych

