
UWAGA KONKURS 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału 

 w konkursie plastycznym pod hasłem  

„Segreguj śmieci to dziś w modzie w końcu trzeba pomóc 

przyrodzie ” 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla: 

• przedszkolaków z Gminy Opoczno 

• uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Gminy Opoczno 

3. Celem konkursu jest przede wszystkim wspieranie idei segregacji odpadów, 

dbałości o środowisko poprzez rozwijanie twórczej kreatywności wśród dzieci. 

4.  Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną 

samodzielnie lub z niewielką pomocą rodziców. 

5. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu w formacie A4 lub A3. 

Praca może zostać wykonana dowolną techniką (np. rysowanie, malowanie, 

wyklejanie, itp. ). Przez pracę konkursową należy rozumieć plakat o tematyce 

ekologicznej, którego motywem przewodnim będzie prawidłowa segregacja 

odpadów. 

6. W ocenie prac będą brane pod uwagę: 

• zgodność z tematem konkursu 

• estetyka 

• oryginalność 

• samodzielność. 

Dopuszczalna jest niewielka pomoc rodzica adekwatna do wieku dziecka. 

7. Pracę należy opatrzyć na odwrocie następującymi danymi: 

• Tytuł pracy, 

• Imię i nazwisko autora, 

• Nazwa przedszkola lub szkoły 

8. Do pracy należy dołączyć wypełnione oświadczenie (załącznik Nr 1) 

9. Prace można składać osobiście, za pośrednictwem przedszkola/szkoły lub poczty 

na adres: PGK Sp. z o.o. w Opocznie, ul. Krótka 1 , 26-300 Opoczno 



 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Złożone prace będą ocenianie pod kątem zgodności z tematyką konkursu, 

zawartości merytorycznej oraz innowacyjności prac i kreatywności twórców. 

2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, zwykłą  

większością głosów w głosowaniu tajnym. Nagrodą w konkursie jest publikacja 

najlepszych dwunastu prac w kalendarzu na rok 2020r. wydanym                                       

przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie. 

3. W ramach konkursu jury wyłoni laureatów przyznając im kolejno I, II, III miejsce 

za które otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej 

Organizatora: www.pgk.opoczno.pl 

5. Wręczenie nagród nastąpi w ciągu 15 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Prace wszystkich laureatów konkursu zostaną zamieszone na stronie 

internetowej Organizatora: www.pgk.opoczno.pl oraz na Naszym facebooku. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydania publikacji, ulotek, plakatów itp.  

7. Poprzez złożenie pracy na konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie jej na 

stronach internetowych, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, 

wydawanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne Spółka                                                

z ograniczona odpowiedzialnością w Opocznie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu plastycznego jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków Regulaminu. 

3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: www.pgk.opoczno.pl od dnia ogłoszenia konkursu. 

4. Dane uczestnika konkursu będą chronione  zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 

27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału 

w konkursie. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

 

 

 

 

 

http://www.pgk.opoczno.pl/
http://www.pgk.opoczno.pl/
http://www.pgk.opoczno.pl/


Załącznik Nr 1 

Karta uczestnictwa w konkursie plastycznym 

„Segreguj śmieci to dziś w modzie w końcu trzeba pomóc przyrodzie” 

 

Imię i nazwisko autora: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon i e-mail: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła-adres, telefon: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem                                      

z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych oraz na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i 

formie do celów promocyjnych Organizatora. 

 

 

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

Miejscowość, data           podpis autora prac/opiekuna prawnego 


