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Regulamin Konkursu: 

„Recyklingowe kartki i ozdoby świąteczne”  

§ 1 Organizator 

Organizatorem konkursu jest Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą                            

w Nowogardzie. 

§ 2 Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs trwa przez okres od 05.11.2019 do 03.12.2019. Rozstrzygnięcie 

konkursu wraz z ogłoszeniem wyników  nastąpi w miesiącu grudniu 2019r. 

2. Wszelkie ozdoby przesłane po dniu 03.12.2019 r. nie będą brały udziału w 

konkursie. 

   § 3 Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe z terenu 27 

gmin Celowego Związku Gmin R-XXI.  

2. Każdy uczestnik powinien wykonać jeden Recyklingowy Zestaw Świąteczny. 

3. Prace do siedziby CZG R-XXI dostarczane są przez osoby biorące udział w 

konkursie lub pracowników placówek oświatowych. 

§ 4 Realizacja Konkursu 

1. Należy wykonać jeden  recyklingowy zestaw składający się z dowolnej ozdoby 

oraz kartki świątecznej  i przesłać lub dostarczyć go na adres Związku tj.  

Celowy Związek Gmin R-XXI Słajsino 30, 72-200 Nowogard do dnia 03 

grudnia 2019r. 

2. Do wykonania ozdób i kartek  należy wykorzystać wszystkie materiały 

dostępne na rynku, a także  min. różnego rodzaju surowce wtórne (np. butelki 

plastikowe, opakowania po jogurtach, zakrętki plastikowe, łupiny orzechów, 
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suszone owoce, sznurek, skrawki materiałów, korki, folię aluminiową, drewno, 

etc.). Dozwolone jest używanie również gotowych produktów w celu poprawy 

estetyki oraz wyglądu ozdoby. 

3. Każdą pracę czyli recyklingowy zestaw świąteczny, składający się z ozdoby  

i kartki (odpowiednio spakowane w woreczek lub inaczej ze sobą połączone) 

należy opisać dołączając trwale z nim spiętą kartkę z informacją podając: 

 tytuł pracy - nazwa ozdoby, która powstała w wyniku wtórnego użycia 

odpadu, 

 Imię i nazwisko autora,  

 wiek wykonawcy, 

 adres szkoły,  

 tel. kontaktowy, e-mail do opiekuna szkolnego lub wychowawcy.  

 

4. Prace nadesłane w ramach konkursu nie podlegają zwrotowi. Na wszystkie 

nadesłane prace do CZG R-XXI, Związek przejmuje wszelkie prawa autorskie. 

 

§ 5 Ocena prac 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

Konkursu w minimum  3 - osobowym składzie. 

2. W ocenie prac będą brane pod uwagę między innymi: 

a. zgodność z tematem konkursu, 

b. oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania, 

c. kompozycja i walory artystyczne, 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników dla osób, które zajęły 

miejsce na podium lub zostały nagrodzone wyróżnieniem,  nastąpi telefonicznie 

lub e-mailowo w miesiącu grudniu. Nagrody dla laureatów  zostaną wysłane 

pocztą na wskazany adres. 

Osoby do kontaktu: Izabela Kondraciuk 91 579 19 34; 

edukacja@czg.nowogard.pl Monika Krakowska 91 579 19 23; czg@nowogard.pl 


