
REGULAMIN KONKURSU 

„SUROWCE WTÓRNE - ZOSTAŃ EKO ARCHITEKTEM”

§1 Organizator

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

§2 Uczestnicy Konkursu

1.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  przedszkolaków oraz  uczniów szkół  podstawowych  z gminy
Szaflary. 

2. Uczestnicy konkursu objęci zostali następującymi kategoriami tematycznymi i wiekowymi:

• prace plastyczne – oddziały przedszkolne

• prace plastyczne – klasy od I do III,

• prace plastyczno - przestrzenne – klasy od IV do VI,

• prace plastyczno – przestrzenne – klasy od VII do VIII.

§3 Cele Konkursu

• promocja  nowej  inwestycji  w  Gminie  Szaflary  jaką  jest  budowa nowoczesnej
pełnowymiarowej  hali  sportowej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Szaflarach  wraz  z  nową
siedzibą  Gminnego  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki  oraz  Gminnej  Biblioteki
Publicznej,

• kształtowanie umiejętności projektowania z wykorzystaniem surowców wtórnych,

• propagowanie  wiedzy  przyrodniczej  oraz  zwiększenie  świadomości  ekologicznej  wśród
społeczności przedszkolnej i szkolnej dzieci oraz ich rodziców,

• propagowanie  zasad  prawidłowej  segregacji  odpadów,  wtórne  wykorzystanie  odpadów,
jako tworzywa artystycznego,

• rozwijanie  kreatywności,  uzdolnień  plastycznych,  wrażliwości  artystycznej  dzieci
i młodzieży,

• wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
w tym form przestrzennych,

• motywowanie dzieci i młodzieży do poszerzenia swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do
samodzielnej i systematycznej pracy,

• inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne,

• wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.

§4 Zasady uczestnictwa:

Kategoria: prace plastyczne – oddziały przedszkolne oraz klasy od I do III

• Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie,  w  formie  płaskiej,  pracy  przedstawiającej
nowoczesną pełnowymiarową halę sportową przy Szkole Podstawowej w Szaflarach wraz
z nową siedzibą Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej.  Praca może przedstawiać  projekt  budynku z zewnątrz  lub  wnętrze jednego
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wybranego pomieszczenia. Szczegóły planowanej inwestycji znajdują się na stronie https://
szaflary.pl/powstaje-nowa-pelnowymiarowa-hala-widowiskowo-sportowa-w-szaflarach/

• Praca może zostać wykonana dowolną techniką, tj. kredki, farby, wyklejanki, wydzieranki,
i powinna zawierać wszelkiego rodzaju surowce wtórne lub ich części. 

• Format prac – A3.

• Każda osoba może zgłosić najwyżej jedną pracę plastyczną.

• Dopuszcza się wykonanie pracy wspólnie przez rodzeństwo będące w tej samej kategorii
wiekowej. 

• Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica i metryczkę identyfikująca autora
pracy  (imię  i  nazwisko,  klasa,  szkoła),  na  której  znajduje  się  także  punkt  dotyczący
pomysłu/propozycji  autora  na  zorganizowanie  w  nowej  siedzibie  3  różnych  wydarzeń
o zasięgu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – załącznik nr 1.

Kategoria: prace plastyczno-przestrzenne – klasy od IV do VI oraz klasy od VII do VIII

• Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  w  formie  przestrzennej  makiety  nowoczesnej
pełnowymiarowej  hali  sportowej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Szaflarach  wraz  z  nową
siedzibą  Gminnego  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki  oraz  Gminnej  Biblioteki
Publicznej.  Makieta może obejmować projekt  budynku z zewnątrz  lub wnętrze jednego
wybranego pomieszczenia. Szczegóły planowanej inwestycji znajdują się na stronie https://
szaflary.pl/powstaje-nowa-pelnowymiarowa-hala-widowiskowo-sportowa-w-szaflarach/ 

• Praca powinna zostać wykonana przy użyciu wszelkiego rodzaju surowców wtórnych lub
ich części oraz materiałów plastycznych. Makiety mogą być jednopoziomowe lub piętrowe,
wykonane np. na styropianie lub kartonie. Na makiecie mogą pojawić się także postacie
ludzi.

• Format prac – makietę należy wykonać na podstawie nie przekraczającej wymiarów 70 cm
x 70 cm. Podstawa powinna być sztywna, umożliwiającą bezpieczne przeniesienie w inne
miejsce.

• Każda osoba może zgłosić najwyżej jedną pracę plastyczną.

• Dopuszcza się wykonanie pracy wspólnie przez rodzeństwo będące w tej samej kategorii
wiekowej. 

• Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica i metryczkę identyfikująca autora
pracy  (imię  i  nazwisko,  klasa,  szkoła),  na  której  znajduje  się  także  punkt  dotyczący
pomysłu/propozycji  autora  na  zorganizowanie  w  nowej  siedzibie  3  różnych  wydarzeń
o zasięgu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – załącznik nr 1.

Po rozstrzygnięciu Konkursu zdjęcia prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej GCKPiT,
same zaś prace zostaną zwrócone uczestnikom. 

§5 Terminy

1.  Konkurs  trwa  do  31  maja  2021  r.  Z  uwagi  na  brak  miejsca  do  przechowywania  makiet
w obecnej siedzibie GCKPiT bardzo prosimy o dostarczanie prac konkursowych od 24 maja
2021 r. (tj. poniedziałek) – nie wcześniej.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

§6 Kryteria oceny prac

1. Zgodność prac z tematyką i celami konkursu, walory estetyczne, oryginalność pomysłu oraz
samodzielność wykonania pracy.
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2. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe.

§7 Rozstrzygnięcie Konkursu

1.  W  każdej  kategorii  zostaną  wybrane  trzy  najlepsze  prace.  Laureaci  otrzymają  atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Przewiduje się również przyznanie do 3 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

2. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne i nie podlegają
odwołaniom.

3.  Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.gckpit.szaflary.pl oraz na fanpage’u portalu internetowego Facebook oraz Instagram.

§8 Postanowienia końcowe

1.  Warunkiem  udziału  w  Konkursie jest  akceptacja  Regulaminu,  wyrażenie  zgody  na
przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  oraz  złożenie  oświadczenia  i  zgody
rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do Regulaminu).

2.  Uczestnicy  Konkursu  z  chwilą  nadesłania  pracy  akceptują  postanowienia  niniejszego
Regulaminu.

3. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

tel. 18 27-547-23
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  konkursu  plastyczno-technicznego  pn.
„Surowce  Wtórne  –  zostań  Eko-Architektem”  i  wyrażam  zgodę  na  udział  mojego
dziecka ...................................................………………....................…………………………………….

(imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła)
w/w Konkursie. 
Oświadczam,  że  zawarte  w  niniejszej  karcie  dane  są  prawdziwe,  a przesłana  praca  została
wykonana osobiście przez moje dziecko. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego  dziecka  dla  potrzeb  konkursu  (zgodnie  z  art.  32  ust.  4  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych))  oraz  na
publikację przesłanej pracy.

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

(miejscowość, data)

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

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Metryczka pracy
(prosimy wypełniać drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko autora pracy: ............................................................................................................

Szkoła/instytucja: ...............................................................................................................................

Klasa/wiek: ........................................................................................................................................

Kategoria: ..........................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna pracy: ........................................................................................................

Propozycja 3 różnych wydarzeń, w których chciałbyś uczestniczyć w nowej hali sportowej
(konkurs, koncert, wystawa, warsztaty, zawody, pokaz, itp.)
Wydarzenie o zasięgu gminnym
Nazwa wydarzenia 
...........................................................................................................................................................
Krótki opis
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Wydarzenie o zasięgu wojewódzkim
Nazwa wydarzenia
...........................................................................................................................................................
Krótki opis
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim
Nazwa wydarzenia
...........................................................................................................................................................
Krótki opis
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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