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Regulamin konkursu ekologiczno-plastycznego „EKO -ZWIERZĄTKO”/                           

„EKO-MODA dla dzieci 

z placówek przedszkolnych 

§ 1  

Organizatorem konkursu jest Starosta Kraśnicki.  

 

Cele konkursu: 

• kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, rozbudzenie 

 chęci dbania o środowisko poprzez wtórne wykorzystanie surowców, 

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 

• kształtowanie wrażliwości przyrodniczej i estetycznej, 

• zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możliwość ich powtórnego  

wykorzystania – recykling, 

• rozbudzanie wyobraźni i fantazji, 

• rozwijanie zdolności manualnych, 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otoczenie. 

 

§ 2  

Uczestnictwo w konkursie:  

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z placówek przedszkolnych na terenie 

Powiatu Kraśnickiego. 

 

§ 3  

Przedmiot Konkursu i zasady uczestnictwa: 

1. Przedmiotem konkursu jest zbiorowa praca ekologiczno-plastyczna przedstawiająca 

Eko-zwierzątko wykonana przez grupę dzieci uczęszczających do placówek 

przedszkolnych. 
2. Praca ekologiczno-plastyczna „Eko-zwierzątko” wykonana przez dzieci z placówek 

przedszkolnych zebranych surowców wtórnych tj.: torebek foliowych, makulatury, 

puszek, kapsli, zakrętek, plastykowych butelek, kartonów po mleku, soku oraz 

elementów drewnianych i innych odpadów. Dopuszcza się jedynie wykorzystanie 

takich materiałów, które będą trwale złączone z pracą i nie ulegną oderwaniu podczas 

przemieszczania i transportu pracy. 

3. Każdą pracę należy opisać w karcie zgłoszenia według Załącznika nr 1 do regulaminu 

i dołączyć do nadesłanej pracy. 

4. Do każdej pracy należy dołączyć  w sposób trwały metryczkę (Załącznik nr 2- „EKO-

ZWIERZĄTKO” i/lub Załącznik nr 2a - „EKO-MODA”) oraz wypełniony  

i podpisany formularz Oświadczenia opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu na 

przetwarzanie i publikację danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

Regulaminu). 

5. Forma prac 3D (prace płaskie nie biorą udziału w konkursie), wielkość pracy do 0,5m³. 

6. Przedszkole może zgłosić maksymalnie 2 prace z jednej placówki przedszkolnej. 

7. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich praw 

autorskich na Organizatora. 

§ 4 

Kryteria oceny:  

• podobieństwo,  

• pomysłowość,  
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• estetyka,  

• wykorzystanie surowców wtórnych,  

• zaangażowanie,  

• wkład pracy dzieci. 

      § 5 

Zasady zgłaszania udziału w Konkursie  

1. Prace konkursowe należy składać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, pokój 211, od pon.-pt.  

w godzinach urzędowych, (tel. kontaktowy: 81 826 17 83). 

2. Termin złożenia prac mija 4.10.2022 r. 

§ 6 

Nagrody i dyplomy:         

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III miejsce 

w każdej kategorii. Komisja konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia 

pozostałym Uczestnikom Konkursu. 

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie  

przez Organizatora o wynikach i  miejscu wręczenia nagród.   

3. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie konkursu, nie będą brały  

w nim udziału. 

4. Dla wszystkich grup konkursu przewidziane są dyplomy za zajęcie poszczególnych 

miejsc a także nagrody rzeczowe. 
§ 7 

 

Uwaga! 

Dodatkowo dla chętnych osób biorących udział w konkursie  „Eko-zwierzątko” możliwość wzięcia 

udziału w konkursie ekologicznym „Eko-moda”- pokaz stroju wykonanego z materiałów 

recyklingowych. 

Nie jest dopuszczalne tworzenie mody z nowych elementów 
 

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE: 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować strój ekologiczny wykonany  

dowolną techniką z użyciem różnorodnych materiałów wtórnych np.: folie, plastik, 

puszki, papier, torebki, pudełka lub  naturalnych np.: kwiaty, liście, gałązki. 

2. Uroczysty pokaz eko- mody połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w dniu 

rozstrzygnięcia konkursu Każdy Chwat Sprząta Świat pod hasłem „Wszystkie śmieci 

są nasze”, o którym poinformujemy w formie elektronicznej lub telefonicznie. 

3. Uczestnicy mają zaprezentować stroje na scenie w formie pokazu mody (w dniu pokazu 

będzie puszczana muzyka).   

4. Każdy pokaz mody prezentowany na scenie powinien przekazywać treści ekologiczne  

w formie dowolnej. 

5. Zaprezentowane stroje poddane będą ocenie indywidualnej oraz zespołowej. 

6. Wykonanie zdjęć do 5 szt. w trakcie tworzenia stroju ekologicznego (przygotowanie, 

realizacja, efekt końcowy). 

7. do 4 października 2022 r. – przesłanie do 5 zdjęć wraz z metryczką (Załącznik                 

Nr 2a do regulaminu) w formie elektronicznej: srodowisko@powiatkrasnicki.pl 
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KRYTERIA OCENY: 

Specjalnie powołane jury oceniać będzie: 

• zgodność z tematyką konkursu – zastosowanie surowców wtórnych, 

• oryginalność, pomysłowość,  estetyka wykonania  strojów, 

• sposób zaprezentowania stroju na scenie i ogólna kompozycja  pokazu mody, 

• ogólne wrażenie artystyczne, 

• komentarz do pokazu mody, sposób i przekaz treści ekologicznych. 

NAGRODY 

Organizator dla każdego uczestnika przewiduje nagrodę rzeczową. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych  

w materiałach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

3. Niezbędne informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 

(81) 826 17 83 

§ 8 
Ochrona Danych Osobowych 

1. Dane osobowe osób biorących udział w niniejszym Konkursie przetwarzane będą                          

przez Organizatora z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. 

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                     

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                             z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane 

RODO)- (Dz. Urz. UE L z 2016 r.  Nr 119, s. 1 z późn. zm) uprzejmie informuję, iż: 

a. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest: 

Starosta Kraśnicki z siedzibą: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,  

b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail:  abi@powiatkrasnicki.pl 

adres do korespondencji:  23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,  

c. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu ekologiczno-

plastycznego „EKO – ZWIERZĄTKO”/ EKO-MODA  na podstawie wyrażonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO, 

d. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych, 

e. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                        

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, 

f. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem ( Rozdział III RODO- Prawa 

osoby, której dane dotyczą),   

g. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
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h. Organizacja Konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych 

osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału  

w Konkursie, 

i. Ponadto informuję, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

RODO. 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 


