
 
 

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Tylko krok do PSZOK " 

1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK 
w Gminie Mierzęcice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie zasobów dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami, dla 
Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT. 

2. Konkurs przeprowadza i koordynuje firma IME  Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich 
Górach ul. Francuska 2/3,  na zlecenie Gminy Mierzęcice. 

3. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy            
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych (świadome 
ograniczenie konsumpcji skierowane do młodych ludzi celem wykształcenia 
właściwych zachowań w dorosłym życiu, promocja wśród dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych wzorców zrównoważonej konsumpcji - nauka umiejętnego czytania 
etykiet oraz oznaczeń na produktach, umiejętność krytycznego odbioru przekazów 
reklamowych, zakaz spalania śmieci) oraz promocja selektywnego zbierania odpadów 
i przekazywania ich do PSZOK. 

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Mierzęcice. 
5. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych: 

1) I kategoria - dzieci w wieku przedszkolnym; 
2) II kategoria - uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej; 
3) III kategoria – uczniowie klas V- VIII szkoły podstawowej; 
4) IV kategoria – młodzież do 18 lat; 
5) V kategoria – dorośli powyżej 18 lat. 

6. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką przy użyciu dowolnych 
materiałów. 

7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 
1) zgodność z tematem; 
2) walory plastyczne; 
3) estetyka wykonania pracy; 
4) zastosowanie różnorodnych technik i materiałów; 
5) ciekawe ujęcie tematu. 

8.  Prace należy wykonać indywidualnie. 
9. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  
10. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.  
11. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia /drukowanymi 

literami/- jest to warunek przyjęcia pracy do konkursu. Karty zgłoszenia do konkursu 
pobrać można ze strony internetowej konkursu  https://mierzecice.pl/ . 

12. Prace należy podpisać na odwrocie - imię i nazwisko uczestnika, adres oraz nr 
telefonu. 

13. Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 pok. nr 2 w 
godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa 
7:30 -17:00, piątek 7:30 do 14:00. 

14. Termin dostarczania prac od  07.12.2020r. do 14.12.2020r.  
15. Prace, które wpłyną po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  
16. W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody główne rzeczowe. 

https://mierzecice.pl/


 
17. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną nagrodzone upominkami. 
18. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Mierzęcice: https://mierzecice.pl/; 
19. Nagrody będzie można odbierać w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95 

pok. nr 2. 
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

1) bezpłatnej publikacji prac na stronie Gminy Mierzęcice https://mierzecice.pl/; 
oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w ramach promocji 
projektu pn.: „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice”; 

2) przeniesienia majątkowych praw autorskich do zgłoszonych prac na rzecz 
firmy IME  Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Francuska 2/3; 

3) nie odsyłania prac; 
21. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 
22. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  
23. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
24. Informacja o wynikach konkursu - 15.12.2020r. 
25. Wręczanie nagród od 15.12.2020r.  
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