
 

 

Regulamin konkursu plastycznego pt.  

„ZRÓB KROK w STRONĘ PSZOK - właściwe segregowanie 

odpadów komunalnych” 

 
1. Konkurs jest realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 

Środowisko, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie 

kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących.  

 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Koźmin Wielkopolski. 

3. Celem konkursu jest: 

 zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, 

 zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, 

 ugruntowanie i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu właściwego segregowania     

odpadów komunalnych, 

 nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów z uwzględnieniem PSZOK   

       w Gminie Koźmin Wielkopolski. 

 4. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące zasady właściwego segregowania 

odpadów komunalnych, obowiązujące na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski ze 

szczególnym uwzględnieniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych1. 

5. Konkurs jest skierowany do dzieci oddziałów przedszkolnych (5,6 –latki) oraz uczniów 

szkół podstawowych. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół znajdujących się na terenie 

miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, a także dzieci i młodzież, zamieszkująca na terenie 

naszej gminy, ale uczęszczająca do szkół poza jej granicami.  

6. Uczestnicy konkursu są podzieleni na następujące kategorie: 

 Kategoria I – dzieci z oddziałów przedszkolnych ( 5,6 – latki), 

 Kategoria II – uczniowie z klas I-III szkół podstawowych, 

 Kategoria III – uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych, 

 Kategoria IV – uczniowie z klas VII -VIII szkół podstawowych. 

7. Zasady konkursu i techniki prac: 

a) Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym wykonują zadanie polegające na 

pokolorowaniu kolorowanki w formacie A3. Kolorowanka zostanie dostarczona dzieciom do 

oddziałów przedszkolnych oraz zamieszczona do pobrania na stronie internetowej 

www.kozminwlkp.pl 

b) Kategoria II i III – uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych wykonują plakat, 

ukazujący  prawidłową segregację odpadów komunalnych, obowiązującą na terenie Gminy 

Koźmin Wielkopolski, z uwzględnieniem PSZOK1. Plakat może zostać wykonany  



w dowolnej technice plastycznej (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki i in.). 

Dodatkowym atutem może być  wykorzystanie surowców wtórnych. Pracę należy wykonać 

na papierze typu brystol o formacie min. A3 (29,7x42 cm).  

c) Kategoria IV -  uczniowie klas VII-VIII  -  projektują rodzinną grę planszową 

o tematyce recyklingowej. Celem gry jest zabawa połączona z edukacją w zakresie 

właściwego postępowania z odpadami. Gra może dotyczyć jednego z  tematów np. segregacji 

odpadów, odzysku i recyklingu surowców wtórnych, postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi, wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  

lub łączyć różne zagadnienia. Pracę należy wykonać na papierze typu brystol o  formacie min. 

A3 (29,7x42 cm). Gra planszowa powinna zawierać: planszę, pionki i instrukcję.  

 

8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:  

- estetyka wykonania pracy,  

- zgodność z tematem,  

- ciekawe ujęcie tematu. 
 

9. Prace w kategorii I-III należy wykonać indywidualnie, natomiast w kategorii IV – 

indywidualnie lub zbiorowo. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

 

10. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.  

 

11. Prace należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, wiek i adres szkoły.   

 

12. Prace wraz z wypełnionym  Załącznikiem nr 1 należy złożyć w placówkach oświatowych  

lub Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin 

Wielkopolski z dopiskiem „Konkurs plastyczny pt. „ZRÓB KROK w STRONĘ PSZOK - 

właściwe segregowanie odpadów komunalnych” w terminie do 31.05.2019r. 

 

13. O wyłonieniu laureatów decyduje Jury powołane przez Organizatora.  

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród laureatom Organizator poinformuje  

na stronie internetowej www.kozminwlkp.pl oraz poprzez placówki oświatowe.   

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nie odsyłania prac, chyba że uczestnik dostarczy 

zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym lub zgłosi się osobiście po odbiór swojej 

pracy do Urzędu Miasta i Gminy, w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.  

  

15. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

 

16. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  

 

17.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu. 

 
1 PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie 

gminy, w którym mieszkańcy gminy oddawać będą mogli odpady komunalne zebrane  

w sposób selektywny np. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone i inne. 

 



załącznik  

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


