
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Mamy rady na odpady” 

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM– Mamy rady na odpady”

1. Dane uczestnika Imię i nazwisko*)  Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, Szkoła, klasa

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

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie przez

Organizatora z siedzibą w Ozimku, Wyzwolenia 37 (w ramach Konkursu „Eko-wybieg”) 
wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki*:

…………………………………………………….......................................................................
(imię i nazwisko) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach konkursu. 
Niniejsza zgoda:

  nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie, 
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych ww. podmiotów, w gazetach, telewizji, Internecie,
  dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach oraz w innych materiałach 
promocyjnych, a także podczas wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń itp.),
  dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na 
celu promocję konkursu lub promocję działalności Organizatora jednak wyłącznie w kontekście 
konkursu. Wizerunek, o którym tu mowa, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym 
wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. 
podmiotów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku mojego niepełnoletniego 
syna/córki*, na potrzeby jak w oświadczeniu. 
Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności 
do czynności prawnych, a zgody udzielam w pełni świadomie/Oświadczam, że niniejsze 
oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.

 …......................................................................................... (data i czytelny podpis) 



ekologicznego 

„Konkurs Plastyczny „Mamy rady na odpady”

Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Akces wraz ze Szkołą Podstawową w Krasiejowie
2.

Konkurs -zadanie publicznego
Samorządu Województwa Opolskiego

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO WO 2014-2020 realizowane jest w ramach działań
edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,  

3.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie plakatu lub/i hasła

promującego selektywną zbiórkę
odpadów, 

4.
Cele konkursu:

a)
propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b)
zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,

c)
popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu,

d)
poszerzanie świadomości ochrony środowiska,

e)
rozwijanie wyobraźni i kreatywności

1.

Konkurs adresowany jest do:
a)

dzieci zamieszkujących teren gminy Ozimek
-

klas V-VIII uczęszczających do szkół 
podstawowych,

2.
Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

3.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy, przesłanie mailem hasła wraz 

 wypełnionej Karty zgłoszenia 
z oświadczeniem, stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowego regulaminu w terminie 

nieprzekraczającym datę 
26.09.2022.



Miejsce i termin zgłoszenia uczestnictwa
1.

Kartę uczestnictwa z oświadczeniem i hasłem promującym należy wysłać mailem
spkrasiejowpromocja@gmail.com , a pracę plastyczną dostarczyć  w terminie 

do 26.09 do SP Krasiejów

2.
Deklaracje złożone po terminie zostaną odrzucone.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  podczas Eko-Festiwalu 

2

Kryteria oceny prac
a)

wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych prac z przedmiotem i celem 
konkursu 

b)
pomysłowość i oryginalność, 

c)
estetyka wykonania,

3.
Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas EkoFestiwalu w dniu 29 września na terenie  

Szkoły Podstawowej w Krasiejowie

ZAPRASZAMY


