
Załącznik do zarządzenia nr 129/2013 
Marszałka Województwa Opolskiego 

z dnia 02.10.2013 r. 

 
 

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych na plakat 
na temat prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii 

i zużytych akumulatorów. 
 
 
§1 Informacje ogólne 
Konkurs nawiązuje do funkcjonującej od 12 czerwca 2009 r. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.  
o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.). 
Celem konkursu jest podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów oraz 
zaznajomienie uczniów z ww. tematyką i problematyką. 
 
§2 Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Opolskiego. 
 
§3 Uczestnicy konkursu 
Konkurs ma charakter wojewódzki.  
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: 
- I kategoria - uczniowie klas I-III; 
- II kategoria - uczniowie klas IV-VI. 
 
§4 Forma zadań konkursowych 
1. Uczestnicy po zapoznaniu się z tematyką dotycząca odpadów w postaci zużytych baterii  

i zużytych akumulatorów wykonują autorskie prace. 
2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie przez ucznia pracy plastycznej                 

w formie plakatu z hasłem o formacie A3 lub A2. 
3. Technika wykonywania prac jest dowolna (farby, kredki, flamastry, kolorowy papier). 
4. Uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy. 
5. Autorem pracy może być jedna osoba. 
6. Jeden nauczyciel może być opiekunem dowolnej liczby uczestników. Opiekun przygotowuje 

merytorycznie uczniów do konkursu. 
7. Każda szkoła podstawowa może na konkurs przesłać maksymalnie 20 prac. Wyboru 

najciekawszych prac dokonują nauczyciele z placówki. 
8. Każda praca na odwrocie musi posiadać wpisane czytelnie następujące dane: 

 Imię nazwisko autora oraz klasa 

 Nazwę i adres szkoły 

 Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ucznia 

 Adres do korespondencji, e-mail i tel. 
Prace bez ww. danych nie będą brały udziału w konkursie.  
 
§5 Termin i sposób składania prac/ czas trwania konkursu 
Konkurs trwa od 4 października 2013 r. do 4 listopada 2013 r. 
Prace konkursowe wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów lub przedstawiciela ustawowego na udział 
w Konkursie należy:  
przesyłać listownie w terminie do 4 listopada 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:  



Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
Departament Ochrony Środowiska  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole 
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny” 
 
lub składać w sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska, w Instytucie Śląskim ul. Piastowska 
17 w Opolu, V piętro, nr pokoju 512, w terminie do 4 listopada 2013 r. do godz. 15.30, w kopercie               
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.  
 
§6 Termin ogłoszenia wyników konkursu 
Ogłoszenie wyników konkursu przewiduje się w terminie do 22 listopada 2013 r. 
Lista osób nagrodzonych oraz termin i miejsce uroczystości wręczenia nagród zostanie podany na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl  
Ponadto Laureaci, ich opiekunowie i szkoły  zostaną poinformowani o uroczystym sposobie wręczenia 
nagród drogą pocztową oraz elektroniczną na adres e-mail wskazany na odwrocie pracy.  
 
§7 Komisja konkursowa i kryteria oceny prac 
1. Komisja konkursowa składać się będzie z 3 członków - pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, w tym: 
-   przewodniczącego komisji - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, 
-   członek komisji  - pracownik Referatu Gospodarki Odpadami, 
-   członek komisji - pracownik Referatu Gospodarki Odpadami. 

2. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich prac, przyznając I, II i III miejsce w każdej 
kategorii wiekowej. Dodatkowo przewiduje się przyznanie nagród dodatkowych (wyróżnień)  
w ilości 10 w każdej kategorii wiekowej.  

3. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich wyborów. Od postanowień komisji nie 
przysługuje odwołanie. 

4. Komisja konkursowa przy ocenie prac uwzględni następujące kryteria:  
- zgodność pracy z tematem konkursu,  
- oryginalność hasła i pracy,  
- wartość artystyczna,  
- ogólne wrażenia estetyczne.  

 
§8 Nagrody 
1. W każdej kategorii przewidziane są następujące nagrody dla uczniów:  

I miejsce            - smartfon 
II miejsce           - aparat fotograficzny 
III miejsce          - czytnik e-book 
Laureaci i osoby wyróżnione      - odtwarzacz MP4 

2. Wszyscy laureaci konkursu oraz ich nauczyciele prowadzący, a także osoby wyróżnione, 
otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Nauczycielom prowadzącym uczniów, 
którzy zajęli I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody w postaci 
ładowarek do baterii oraz pendrive. 

3. Komisja  może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród - wyróżnień.  
4. Najwyżej ocenione prace zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz zamieszczone na materiałach informacyjno-
edukacyjnych, które będą drukowane i rozpowszechniane w województwie.  

 
§10 Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 



2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Koszty przygotowań do konkursu oraz 
dostarczenia projektów pokrywa uczestnik.  

3. Prace nie będą zwracane autorom.  
4. Prace posiadające więcej niż jednego autora zostaną automatycznie wykluczone z konkursu. 
5. Praca konkursowa nie może naruszać innych praw autorskich. Organizator konkursu nie bierze 

odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez pracę zgłoszoną do konkursu praw 
autorskich.  Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż 
nie naruszają one praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią  
z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca 
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze 
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 
opóźnione zgłoszenia do Konkursu.  

7. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac przenoszą na Organizatora wszelkie prawa autorskie 
majątkowe oraz prawa zależne do nadesłanych prac bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  
Jednocześnie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w 
dalszych działaniach edukacyjno – informacyjnych, wystawienniczych i na stronie internetowej 
organizatora.   

8. Osoby niepełnoletnie lub nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych dołączają 
również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów lub przedstawiciela ustawowego na udział w 
Konkursie o następującej treści:  
„Ja, niżej podpisany/a (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa) wyrażam zgodę na udział (imię               
i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek) w konkursie plastycznym organizowanym przez 
Marszałka Województwa Opolskiego. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 
Konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę 
biorącą udział w konkursie (data, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna).”.  
Powyższe oświadczenie powinno być załączone do złożonej w kopercie pracy konkursowej. 

9. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie 
ich nazwisk w akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. 
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

10. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 
zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.  

11. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator. 

 
Wszelkie zapytania można kierować do: 
1. Pani Anety Skrzypek - Pracownik Referatu Gospodarki Odpadami UMWO 

tel. 77/44 29 356, e-mail: a.skrzypek@opolskie.pl 
2. Pani Dominiki Pieszczeminko - Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami UMWO 

tel. 77/44 29 355, e-mail: d.pieszczeminko@opolskie.pl 

 
 
 
 
 
 

 

 


