
Konkurs z okazji Światowego Dnia Ziemi 

ph. „Plastic isn’t fantastic” 

22.04.2018r. 

dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

z terenu miasta i gminy Szczuczyn 

 

Regulamin konkursu: 

  I Postanowienia ogólne  

 1. Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Szczuczynie, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Szczuczynie i  Biblioteka – 

Centrum Kultury w Szczuczynie zwani dalej Organizatorami.  

 2. Celem konkursu jest popularyzacja Światowego Dnia Ziemi wśród mieszkańców miasta i 

gminy Szczuczyn. Zwrócenie uwagi na piękno, różnorodność oraz potrzebę dbania o 

otaczające nas środowisko naturalne.  

3. Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2018 r. jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi 
odpadami. Prace nawiązujące do tego tematu będą premiowane. 

4. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu i oceniania prac..  

II Zasady konkursu 

  1. Czas trwania konkursu -  do 21.04.2018r. do godziny 15:00. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

miasta i gminy Szczuczyn w dwóch kategoriach: 

- klasy 0-VII 

- gimnazjum i szkoły średnie 

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac w formie plakatu (nie mniejszy 

niż format A3) i w formie przestrzennej np. instalacja. 

4. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:  

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy  

 b. nie narusza praw autorskich osób trzecich  



 c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr 

prawnie chronionych  

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę:  

 - forma pracy – technika dowolna  

6. Każda praca musi zawierać:  

imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe  

klasę oraz nazwę szkoły  

7. Prace konkursowe należy składać w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. 

Łomżyńska 11.  

8. Termin składania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 21.04.2018r. do godziny 

15:00. 

  III Zasady rozstrzygnięcia konkursu i nagrody.  

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatorów.  

2. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność prac z tematem 

konkursu, siłę  wyrazu, pomysłowość, walory artystyczne, estetykę, styl i samodzielność 

wykonania.  

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.  

4. Jury przyzna za I, II i III miejsce nagrody w każdej kategorii. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub innego podziału nagród. 

5. O przyznanych nagrodach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.  

6.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 24.04.2018r.(wtorek) o godz. 15.00 w 

Bibliotece - Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11.  

7. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.  

IV Postanowienia końcowe 

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 r.  z późniejszymi 

zmianami o ochronie danych osobowych.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu.  



3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub 

odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania 

zebranych prac do swojej działalności statutowej.  

 4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

 5. Regulamin jest dostępny w siedzibach organizatorów oraz na portalach internetowych.  

 6. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.  

    

Organizatorzy:  

Urząd Miejski w Szczuczynie 

WPK – TBS w Szczuczynie  

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie  

 

 


