
REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Chełmży 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Koordynatorzy: Małgorzata Mychlewicz, Monika Myszkowska, Aleksandra Wojtaś 

CELE KONKURSU: 

- kształtowanie postaw ekologicznych, 

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, 

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw odpowiedzialności za stan środowiska, 

- zaktywowanie do myślenia o przyszłości środowiska naturalnego, 

- zwiększenie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, 

- rozwijanie zainteresowań związanych z ekologią, 

- uświadamianie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego płynących z działalności człowieka, 

- promocja działań związanych z racjonalną gospodarką odpadami, 

- zaangażowanie mieszkańców Chełmży w działalność na rzecz czystości miasta, 

- podjęcie przez mieszkańców inicjatywy promującej zdrowie mieszkańców poprzez zachęcanie do 

działań proekologicznych na rzecz najbliższego otoczenia, 

- zaktywizowanie mieszkańców do działania, 

-  rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni artystycznej dzieci i młodzieży. 

TEMATYKA KONKURSU: 

1. Główne hasło konkursu brzmi: „ CHEŁMŻA W NASZYCH RĘKACH”. 

2. Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, który przedstawia Wasz sposób dbania o Nasze 

miasto. Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę w formacie A3, wybranymi przez siebie 

technikami plastycznymi ( techniki dowolne). Podczas wykonywania pracy nie należy korzystać z 

gotowych elementów. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe 

postawy wobec środowiska przyrodniczego. Celem konkursu jest wykonanie plakatu 

promującego ekologiczny styl życia, który dotyczy problemów związanych z ochroną 

środowiska. Przesłanie plakatu powinno wskazywać proekologiczne postawy i zachowania, 

które pomogą obywatelom stać się bardziej przyjaznym dla środowiska. Poprzez konkurs 

chcemy, aby dzieci i młodzież z większym zaangażowaniem poznały zagadnienia związane z 

troską o przyrodę. 

 

 



ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE: 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Chełmży, którzy nie przekroczyli 19. roku życia. 

2. Kategorie wiekowe, które obejmuje konkurs: 

I kategoria – przedszkolacy 

II kategoria – klasy I – III 

III kategoria – klasy IV – V  

IV kategoria – klasy VI – VIII 

V kategoria – szkoła średnia 

3. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w pięciu kategoriach. W każdej z nich wyłonieni zostaną 
najlepsi (1-3 miejsca) oraz wyróżnieni. 

4. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej 
samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 

5. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w niezbędnym zakresie danych osobowych oraz 

umieszczenie zdjęć zawierających jego wizerunek podczas wręczania nagród w prasie 

lokalnej, na profilu Facebook oraz stronach internetowych Organizatorów w celu promocji 

konkursu. 

7. Każda praca winna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres 

domowy, nr telefonu. Do prac należy załączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego 

na udział w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

 
TERMINY 

 
1. Prace, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie należy dostarczyć do Biblioteki – Filia dla 

Dzieci i Młodzieży/Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury, ul. Bydgoska 7. Prosimy dostarczać w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2023 r. w godz. 7-17. 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane. 

 
3. Finał konkursu planowany jest na 18 lutego 2023 r. w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. 

Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową. 

NAGRODY 
 

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatorów, dokona oceny prac i wyłoni laureatów 
konkursu. 

2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych prac w opinii 
komisji konkursowej. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych.  

3. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody 
rzeczowe, ufundowane przez Urząd Miasta Chełmża oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. 

4. Wszystkim uczestnikom, którzy nie zajęli miejsca na podium, bądź nie otrzymali wyróżnienia 
przekazane zostaną pamiątkowe dyplomy. 

5. W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do innego podziału nagród. 



INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Prace konkursowe przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatorów i jednocześnie 
Organizatorzy nabywają nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac w 
zakresie: publicznego wystawiania oryginału, tworzenia kopii i sporządzania opracowań, ich 
przerabiania i przetwarzania oraz utrwalania na nośnikach elektronicznych i w pamięci 
komputera, wprowadzania do sieci multimedialnych, w tym Internetu lub sieci wewnętrznych, 
bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworów w ramach wymienionych 
sieci, w tym w trybie on - line, wykorzystania prac do publikacji drukowanych. 
 

2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 
797 822 101 oraz bądź za pośrednictwem maila: erremit@wp.pl lub w Filii Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży oraz Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. 

3. Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CHEŁMŻY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 
CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!! 
Organizatorzy Konkursu 
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Karta zgłoszenia w konkursie: 

„Chełmża w naszych rękach” 
 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

WIEK 

 

 

NAZWA PLACÓWKI DO KTÓREJ UCZĘSZCZA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

 

 

NUMER TELEFONU OPIEKUNA LUB UCZESTNIKA 

 

 

ADRES EMAIL OPIEKUNA LUB UCZESTNIKA 

 

 
 



OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w Regulaminie konkursu na wykonanie 
pracy plastycznej w konkursie „Chełmża w naszych rękach”. 

2. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej w konkursie „Chełmża w naszych rękach” 
oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa 
oraz, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. 
Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała udziału w żadnym innym konkursie. 

3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu ekologicznego 
„ Chełmża w naszych rękach”. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Organizatora dla 
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, zgodnie z Regulaminem o 
którym mowa powyżej. 

5. Oświadczam, że przysługują mi prawa autorskie do nadesłanej pracy, a jednocześnie wyrażam 
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy oraz opublikowanie mojego 
imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronie 
internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Chełmży, Miasta Chełmża oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a także 
na wykorzystywanie w celach promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i 
zwielokrotnianie prac każdą techniką na jakichkolwiek nośnikach bez ograniczeń, co do ilości i 
nakładu. 

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam (podkreślić właściwe) na upublicznienie wizerunku 
mojego/mojego dziecka (podkreślić właściwe) oraz danych identyfikacyjnych na stronie 
Przedszkola Miejskiego nr 2, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, Miasta 
Chełmża oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 
 
 
 

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

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/ uczestnika) 

 

 

 


