
Urząd Miejski w Cieszynie
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Organizator: Burmistrz Miasta Cieszyna 
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie)

ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 33/4794275, 33/4794276, 33/4794273

REGULAMIN KONKURSU

 Coś nowego ze starego: Eko-zabawka

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Cieszyn. 
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- I kategoria - klasy I-III szkół podstawowych,
- II kategoria - klasy IV-VI  szkół podstawowych.
2. Celem  konkursu  jest  promocja  wśród  dzieci  i  młodzieży  zachowań  ekologicznych,
a w szczególności  potrzeby  prowadzenia  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych
oraz doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów (odpadów).
3. Organizatorem  konkursu  „Coś  nowego  ze  starego:  Eko-zabawka” jest  Burmistrz  Miasta
Cieszyna, a obsługę zapewnia Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zabawek dla dzieci z surowców wtórnych (np. opakowań
papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itp.),  podlegających selektywnej zbiórce na terenie
gminy Cieszyn. Zgłoszone mogą zostać prace wykonane dowolną techniką, w dowolnej formie.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
3. Każda praca powinna być czytelnie i trwale podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa
szkoły). 
4. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego)
oświadczenie,  które  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  regulaminu.  Prace  konkursowe
nadesłane, złożone bez ww. oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
5. Prace mogą być wykonane zespołowo (Zespół może liczyć max. 3 osoby).
6. Prace można składać w terminie do 13 maja 2016 r.  do godziny 14.30  w Punkcie Obsługi
Klienta  Urzędu  Miejskiego  w  Cieszynie  ul.  Rynek  1  (parter).  Prace  dostarczone  po  terminie
nie będą oceniane.
7. Z jednej placówki można nadesłać nie więcej niż 10 prac. Szkoła do dostarczonych prac dołącza
wykaz prac złożonych do konkursu, z wyszczególnieniem imienia i nazwiska autora lub autorów,
klasy, nazwy szkoły.
8. Prace nagrodzone w innym konkursie o podobnej tematyce nie mogą brać udział w konkursie.

III. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Prace oceni komisja konkursowa a przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
- dobór i wykorzystanie surowców wtórnych,



- funkcjonalność, pomysłowość i oryginalność,
- estetyka, dekoracyjność i kolorystyka pracy.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników przewidziane jest na: 31 maja 2016 r.
3. Spośród  nadesłanych  prac  wyłonione  zostaną  3  najlepsze  prace,  którym  zostaną  przyznane
nagrody za zajęcie I-III miejsca oraz prace wyróżnione.
4. Organizatorzy i komisja konkursowa zastrzegają sobie prawo do innego rozdziału nagród.
5. Szkoły podstawowe uczniów biorących udział w konkursie zostaną poinformowane telefonicznie
bądź pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród. Natomiast Laureaci
konkursu o wynikach i rozstrzygnięciu zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkół.
6. Ponadto  wyniki  konkursu  opublikowane  zostaną  w  „Wiadomościach  Ratuszowych”  oraz  na
stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod adresem www.um.cieszyn.pl/smieci
7. Wszystkie  zgłoszone w konkursie  prace zaprezentowane zostaną w siedzibie  tut.  Urzędu lub
w innym  miejscu  wskazanym  przez  Organizatora.  Autorzy  prac  będą  mogli  je  odebrać,
po zakończeniu wystawy lub ich promocji w terminie wskazanym przez Organizatora.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie mogą zawierać materiałów
chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
2. Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich prac zgłoszonych
do  konkursu  w  celu  informowania  o  konkursie,  reklamy  i  promocji  konkursu,  realizacji
postępowania  konkursowego,  prezentacji  wyników  konkursu  oraz  reprodukowanie
i rozpowszechnianie do celów edukacyjnych i promocyjnych.
3. Udział  w konkursie  jest  jednoznaczny z  akceptacją  warunków niniejszego  regulaminu  oraz
wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  osoby  przez  Organizatora  konkursu  w  celach
związanych z konkursem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyjątkowych sytuacjach.
5. Sytuacje nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

http://www.um.cieszyn.pl/smieci


OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę w imieniu ....................................................................................................................
                                    imię i nazwisko autora pracy

ucznia szkoły .........................................................................................................................................
klasa .......................................................................................................................................................

na:

1. Udział w konkursie Coś nowego ze starego: Eko-zabawka.

2. Nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do pracy
plastycznej,  na  wszystkich  polach  eksploatacji  wymienionych  w  art.  50  ustawy  z  dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a szczególności w zakresie:

a) wykonania wg projektu nieograniczonej liczby kopii i innych materiałów informacyjno-
edukacyjnych  w  celu  realizacji  zadań  wynikających  z  wdrażania  nowego  systemu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn;
b) utrwalania  jakąkolwiek techniką,  w tym m.in.  drukiem,  na  kliszy fotograficznej,  na
taśmie magnetycznej, cyfrowo, itp.;
c) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej,
na taśmie magnetycznej, cyfrowo, itp.;
d) wprowadzania do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
(w szczególności Internetu),
e) swobodnego wykorzystania do prezentacji publicznych, itp.;
f) swobodnego  zamieszczania  i  zezwalania  na  zamieszczanie  w  materiałach  i  filmach
promocyjnych,  prezentacjach  multimedialnych,  stronach  i  portalach  internetowych,
banerach itp.;
g) swobodnego wprowadzania do obrotu oraz kolportażu publicznego, itp.;
h) nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, za
pomocą satelity, itp.

3. Przeniesienie praw, o których mowa  pkt 2 nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie
tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i terytoriów wszystkich innych państw.

4. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu.

….....................................................                                   …................................................................
               miejscowość i data           czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego


