REGULAMIN KONKURSU
„EKOLOGICZNA OZDOBA CHOINKOWA”
Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie serdecznie zaprasza dzieci
i młodzież z placówek oświatowych z terenu Powiatu Ciechanowskiego do udziału
w Konkursie „Ekologiczna ozdoba choinkowa”.
ORGANIZATOR KONKURSU
Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej z surowców wtórnych
(np. opakowań, nakrętek, gazet). Prace powinny być wykonane z tworzyw nadających się do
recyklingu, dopuszcza się użycie materiałów naturalnych typu szyszki, słoma, ziarna. Waga
i wielkość ozdoby muszą być odpowiednie, tak aby można ją było zawiesić na choince.
CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania
odpadów, propagowanie idei recyklingu, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat
pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania. Konkurs ma także na celu
pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych.
UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Ciechanowskiego. Konkurs skierowany jest do
uczestników indywidualnych. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Wykonanie jednej ozdoby choinkowej z surowców wtórnych.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które wcześniej nie zostały zgłoszone do
innych konkursów.
3. Z pracą konkursową należy złożyć formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu),
który zawiera następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy pracy konkursowej, nazwę
przedszkola lub szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna.
4. Dostarczenie ozdoby choinkowej do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Punkt
Informacyjny, parter budynku w terminie do 7 grudnia 2020 r. (tj. do poniedziałku) do
godz. 12.00 lub przesłanie prac drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe
w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 z dopiskiem Konkurs „EKOLOGICZNA OZDOBA
CHOINKOWA” do dnia 7 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

OCENA PRAC
1. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie i zarejestrowane przez Komisję Konkursową,
powołaną przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną podane w dniu 14 grudnia
2020 r. na stronie internetowej www.ciechanow.powiat.pl oraz na Facebooku Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie
3. Przy ocenie ekologicznych ozdób choinkowych Komisja zastosuje następujące kryteria:
− estetyka wykonania,
− walory artystyczne pracy,
− walory ekologiczne pracy,
− pomysłowość,
− bogactwo użytych materiałów.
4. Komisja Konkursowa oceni ekologiczne ozdoby choinkowe w trzech kategoriach:
przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do
wiadomości na stronie internetowej www.powiat.ciechanow.pl i na Facebooku Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie
NAGRODY
Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu poszczególnych kategorii nagrody
niespodzianki, a dla wszystkich uczestników dyplomy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie ozdób choinkowych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego
typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu. Po
rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wykorzystane do dekoracji choinki w Starostwie
Powiatowym w Ciechanowie.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie
internetowej Organizatora i na Facebooku Organizatora w ramach promocji konkursu lub
idei prośrodowiskowych.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga
Organizator.
5. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu
bądź wysyłki.
7. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione w regulaminie,
można uzyskać pod numerem telefonu 729 055 947.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

