
REGULAMIN KONKURSU

„SUROWCE WTÓRNE – EkoModa”

§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 wiekowymi:

• oddziały przedszkolne

• klasy od I do IV

• klasy od V do VIII

§3 Cele Konkursu

• 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:

1.  Przedmiotem  konkursu  jest  przygotowanie  i  zaprezentowanie  do  oceny  Komisji
Konkursowej stroju ekologicznego. 

2.  Uczestnicy  zobowiązani  są  do  przygotowania  strojów  ekologicznych  do  wykonania
których  wykorzystane  zostaną  m.in.  opakowania  plastikowe,  foliowe,  jednorazowe,
kolorowa makulatura itp. Technika wykonania strojów dowolna – temat pracy otwarty (strój
wieczorowy,  sportowy,  do  pracy,  szkoły,  na  plażę  itp.),  wybór  tematu  pozostawiamy
uczestnikom. Należy jednak pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle powiązany
z tematyką. Strój bądź jego elementy muszą być wykonane z surowców wtórnych. Gotowy
kostium nie może zawierać niebezpiecznych ani szkodliwych materiałów, elementów lub
substancji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu dzieci.

3. Konkurs składa się z trzech etapów:

• I etap – przesłanie 3 zdjęć prezentujących wykonany strój;
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• II etap – wybranie przez Komisję Konkursową najlepszych strojów w każdej kategorii
wiekowej i zakwalifikowanie ich do kolejnego etapu;

• III etap – zaprezentowanie wybranych przez komisję strojów podczas pokazu na żywo
i wyłonienie zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć uczestników oraz zgłaszanych do
Konkursu strojów na swojej stronie internetowej oraz na Facebooku.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

• akceptacja Regulaminu;

•  przesłanie  3  zdjęć  przygotowanego  stroju  na  adres  mailowy:  gckpit@szaflary.pl
z dopiskiem „konkurs Eko-Moda”;

•  złożenie  Karty  zgłoszenia  zawierającej  następujące  informacje:  imię  i  nazwisko,
wiek/klasa, nazwa przedszkola/szkoły, krótki opis z czego wykonano strój;

•  złożenie  oświadczenia  i  zgody  rodzica/prawnego  opiekuna  na  udział  dziecka
w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

§5 Terminy

1. Karty zgłoszenia oraz zdjęcia przygotowanego stroju należy przesłać na adres mailowy
gckpit@szaflary.pl lub  złożyć  osobiście  w biurze  Gminnego  Centrum Kultury,  Promocji
i Turystyki w Szaflarach do dnia 27 maja 2022 r. 

2.  O  terminie  prezentacji  strojów  w  III  etapie,  uczestnicy  zostaną  poinformowani
telefonicznie.

§6 Kryteria oceny prac

1. Zgodność prac z tematyką i celami konkursu, walory estetyczne, oryginalność pomysłu
oraz samodzielność wykonania pracy

2. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe.

§7 Rozstrzygnięcie Konkursu

1.  W  każdej  kategorii  zostaną  wybrane  trzy  najlepsze  stroje. Laureaci  z  oddziałów
przedszkolnych oraz z klas od I do IV otrzymają nagrody rzeczowe. Laureaci z klas od V
do VIII wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym.

2. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji  Konkursowej 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.

§8 Postanowienia końcowe

1.  Uczestnicy  Konkursu  z  chwilą  nadesłania  zgłoszenia  akceptują  postanowienia
niniejszego Regulaminu.

2. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel. 18 27-547-23

- 2 -
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18, 34 – 424 Szaflary | tel. 18 27-547-23 | gckpit@szaflary.pl | www.gckpit.szaflary.pl

mailto:gckpit@szaflary.pl
http://www.gckpit.szaflary.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika: .....................................................................................................

Pełna nazwa przedszkola/szkoły: ...........................................................................................

Kategoria wiekowa uczestnika (proszę zaznaczyć w odpowiedniej kratce):

□ oddziały przedszkolne □ klasy I – IV □ klasy V – VIII 

Telefon kontaktowy: .................................................................................................................

Krótki opis prezentowanego stroju, materiały z których został wykonany, itp.:

DO ZGŁOSZENIA NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ 3 ZDJĘCIA STROJU

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

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

(miejscowość, data)

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

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

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

(imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła)

w konkursie pn. „Surowce Wtórne – EkoModa”.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz, 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)
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