
Regulamin IV Edycji Konkursu Ekologicznego POSEGREGOWANI 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Tarnowa, Młodzieżowa Rada Miejska w 

Tarnowie i Młodzieżowe Centrum Wolontariatu – Pałac Młodzieży w Tarnowie. 

 

2. Celem konkursu jest: 

- zapoznanie dzieci i młodzieży z pojęciem recyklingu, 

- promowanie segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów, 

- dbałość o swoje środowisko, 

- kształtowanie kreatywności i postaw twórczych u dzieci i młodzieży. 

 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych  

oraz gimnazjów z Tarnowa i okolic. 

 

4. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

 

I  - wykonanie zabawek lub innych przedmiotów z materiałów podlegających 

recyklingowi.  

Prace w tej kategorii  należy dostarczyć do Pałacu Młodzieży tylko i wyłącznie w 

dniu 12 czerwca 2017  (proszę zgłaszać się na portierni lub w sali nr 9 w godzinach 

8-20). Zabawki będą oceniane przez Jury podczas Finału konkursu w dniu 13 

czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w Pałacu Młodzieży w Tarnowie – 

sala wielofunkcyjna na parterze. 

Prace w kategorii zabawka powinny być następująco opisane: 

Konkurs Ekologiczny  

Imię i nazwisko lub nazwa grupy (dotyczy przedszkoli) 

Wiek 

Klasa lub grupa (dotyczy przedszkoli) 

Szkoła lub przedszkole 

Opiekun oraz kontakt telefoniczny i mailowy do Opiekuna 

 

II – wykonanie ubrania/stroju z materiałów podlegających recyklingowi.  

Stroje będą prezentowane przez wykonawcę i oceniane przez Jury podczas 

Finału konkursu w dniu 14 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 10.00 w Pałacu 

Młodzieży w Tarnowie – sala wielofunkcyjna na parterze.  

 

5. Placówki, których uczniowie lub wychowankowie biorą udział w konkursie proszone 

są o przesłanie listy uczestników wraz z podaniem klasy (wieku) oraz kategorii  

w której biorą udział (zabawka lub strój) na adres mrmtarnow2@gmail.com do dnia 

5 czerwca 2017.. Listy te są niezbędne do przygotowania dyplomów za udział dla 

wszystkich uczestników.   
 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie dla celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

 

7. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe 

 

 przedszkola -  dzieci przedszkole przygotowują prace zbiorowe – jedna grupa 

przedszkolna przygotowuje jeden przedmiot lub strój 

 kl. I-III szkoła podstawowa – indywidualnie 

 kl. IV- VI szkoła podstawowa – indywidualnie 

 kl. I- III  gimnazjum – indywidualnie 

 



8. Prace w obu kategoriach oceniane będą przez Jury składające się ze specjalistów,  

a powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

9. Kryteria oceny: samodzielność wykonania, użyte materiały podlegające 

recyklingowi, pomysłowość, oryginalność, staranność, wartość ekologiczna 

przedmiotu/stroju.  

 

10. Materiały użyte do przygotowania prac powinny być nadające się do recyklingu, nie 

należy używać nowych materiałów (np. szary papier, papier kolorowy, folia 

aluminiowa) 

 

11. Każdy uczestnik lub grupa (dotyczy przedszkoli) może oddać jedną pracę w każdej 

kategorii. 

 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Finału w dniach: 

 

 13 czerwca (wtorek) o godz 10.00  w Pałacu Młodzieży w Tarnowie – 

zabawka/przedmiot ekologiczny  

 

 14 czerwca (środa) o godz 10.00  w Pałacu Młodzieży w Tarnowie – strój 

ekologiczny 

 

13. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, dla laureatów przewidziane są    

atrakcyjne nagrody rzeczowe.  
 

14. Każdy rodzic/opiekun/nauczyciel zgłaszający pracę swojego dziecka lub wychowanka  

w dowolnej kategorii konkursu oświadcza że: 

 

 dziecko/wychowanek jest autorem zgłaszanej pracy, 

 rozumie i w pełni akceptuje regulamin konkursu dostępny na stronie 

www.pm.tarnow.pl 

 wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 

dziecka/wychowanka na potrzeby niniejszego konkursu 

 wyraża zgodę na fotografowanie i publikowanie zdjęć dzieci/wychowanków 

oraz ich prac na potrzeby niniejszego konkursu 

 

15. Uczestnicy zobowiązani są do odebrania swoich prac po zakończonym finale 

konkursu, czyli w dniu 13.06.2017 – Ekozabawka i 14.06.2017 Ekostrój. Wyjątek 

stanowią prace, które zostały nagrodzone lub wyróżnione, a z których zostanie 

zorganizowana wystawa w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Prace nagrodzone lub 

wyróżnione należy odebrać do dnia 21.07.2017. Prace, które nie zostaną odebrane 

w wyżej wymienionych terminach, będą usunięte z Pałacu Młodzieży i nie będzie 

już możliwości ich odbioru.  
 

16. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej 

oraz Młodzieżowego Centrum Wolontariatu Pani Joanna Wielgus. Wszelkie 

informacje dodatkowe, pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: 

mrmtarnow2@gmail.com lub pod nr telefonu: 501 648 717. 

 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w trakcie przebiegu 

konkursu, w jego harmonogramie oraz terminach a także w regulaminie. 

 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nazwy i formy konkursu. 

 

19. Zachęcamy do udziału w konkursie!!! 

mailto:mrmtarnow2@gmail.com

