
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Wójta Gmina Branice z dnia 27.11.2015r.

REGULAMIN KONKURSU 
"Eko dekoracje" 

1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Branice
2. Cele konkursu:

• zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej 
• propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów  
• wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego  
• stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie

3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Branice, z 
podziałem na następujące kategorie wiekowe:

• dzieci z klas I-III szkół podstawowych; 
• dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych; 

4. Warunki uczestnictwa:
Wykonanie ozdoby choinkowej, ozdoby świątecznej lub stroika przy wykorzystaniu 
materiałów wtórnych

• każdy uczestnik dostarcza jedną pracę przestrzenną 
• wykonuje ją dowolną techniką z wykorzystaniem materiałów ekologicznych 

recyklingowych (makulatura, butelki, puszki, baterie itp)  
• praca nie może przekroczyć: 50cm wysokości i 30cm szerokości  
• praca musi być podpisana (imię, nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły).

5. Kryteria oceny prac:
• oryginalność i pomysłowość 
• pracochłonność  i staranność wykonania
• samodzielność wykonania pracy

6. Nagrody:
Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi za 3 
najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. Organizatorzy biorą pod uwagę możliwość 
przyznania wyróżnień.

7. Terminarz konkursu:
Dnia 14 grudnia 2015 r. Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru najlepszych prac w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. 
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

• nauczyciel plastyki w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Branicach; 
• przedstawiciele Urzędu Gminy w Branicach:.

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
organizatora do dnia 18 grudnia 2015 r. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w 
terminie ustalonym z Dyrektorami placówek oświatowych.

9. Postanowienia końcowe:
9a. Uczestnictwo w Konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
- wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu 
przeprowadzenia konkursu pod nazwą"Eko dekoracje"  . Podanie danych jest niezbędne 
do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i
prawo ich poprawiania.
9b.Prawa autorskie wykonawców dostarczonych na konkurs prac przechodzą na ręce 
organizatora konkursu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, 
wykorzystywania i przetwarzania w/w prac.
9c. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad regulaminu.



9d.Wszelkie kwestie sporne odnoszące się lub wynikające z konkursu będą rozwiązywane 
przez organizatora. 
9e. Dodatkowych informacji udziela: podinspektor ds. gospodarki odpadami – Jolanta 
niżborska, tel. 774868250 w. 28, e-mail: jolanta.nizborska@branice.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie życząc uczestnikom przyjemnej zabawy.
Zatwierdził:

Wojt Gminy Branice


