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„Ekologiczna rzeźba” 

Regulamin Konkursu 

 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Zaniemyśl pod tytułem „Ekologiczna 

rzeźba”, który realizowany jest w ramach projektu „Czysta Gmina Zaniemyśl – Zróbmy to 

razem!” dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski. Organizatorem konkursu są Fundacja Inspiracje 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu.  

 

§1 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych, 

kreatywności i ekspresji twórczej uczestników. 

2. Budowanie postawy szacunku dla przyrody. 

3. Propagowanie działań ekologicznych podejmowanych przez mieszkańców. 

4. Włączanie uczniów lokalnych szkół w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści 

wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania. 

 

2. Uczestnicy konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych w gminie Zaniemyśl w 

ramach projektu „Sprzątanie gminny Zaniemyśl – zróbmy to razem” w dwóch kategoriach 

wiekowych: I kategoria – klasy 1-4, II kategoria – klasy 5-8  

 

§2 

Założenia ogólne 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zaniemyśl.  

2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z maksymalnie 10 uczniów w jednej z 

dwóch kategorii wiekowych.  

3. Każdy Zespół może wykonać tylko jedną pracę w ramach konkursu. 

4. Prace konkursowe muszą być w formie przestrzennej, o dowolnej tematyce i w dowolnym 

rozmiarze, np.: replika istniejącego dzieła sztuki, przedstawienie zagadnienia ekologii w formie 

symbolicznej, dzieła architektoniczne i inne. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

6. Wymogi formalne: 

a) Zadaniem zespołu konkursowego jest wykonanie dowolnej rzeźby przy użyciu materiałów 

podlegających recyclingowi oraz ewentualnie materiałów dekoracyjnych, przy czym materiały 

recyclingowe muszą stanowić przeważającą większość.  

b) Wypełnienie karty zgłoszeniowej, akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników przez ich opiekunów.  
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c) Wykonaną pracę należy dostarczyć do 24.października do godz. 16.00 wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszeniową oraz załącznikami, do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu, ul. 

Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl.  

 

 

I Przebieg konkursu: 

1. Ocenę prac przeprowadzi komisja składająca się z przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury, 

Gminy Zaniemyśl, Fundacji Inspiracje oraz Towarzystwa Przyrodniczego Kumak.  

2. Decyzje komisji są ostateczne; 

3. Kryteria oceniania prac: 

• Spełnienie wymogów formalnych; 

• Zgodność pracy z tematem; 

• Oryginalność/innowacyjność. 

• Różnorodność wykorzystanie materiałów recyklingowych  

 

II Nagrody 

1. Organizator może nagrody zespołom za zajęcie I, II i III miejsca w obu kategoriach wiekowych. 

Będą to nagrody niematerialne - w formie udziału w dedykowanych dla grupy warsztatach 

artystycznych oraz nagrody rzeczowe. 

2. Przewiduje się także dyplomy dla uczestników. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Festynu Ekologicznego, który 

odbędzie się 30 października 2022, o godzinie 15:00. 

 

§3. 

Pozostałe ustalenia 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany 

dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

https://gok.zaniemysl.pl  

2. W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa 

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, 

przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych. Szczegółowe informacje na temat 

przechowywania danych osobowych dostępne są na stronie: https://gok.zaniemysl.pl/wp-

content/uploads/2022/09/Klauzula-informacyjna-GOK-Zaniemysl.pdf  

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw 

Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu. 

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: gok.zaniemysl@gmail.com 
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