
 
 

Regulamin Konkursu „Zaprojektuj i nazwij śmieciarkę”            
 
  
I. Temat i cele konkursu: 
 
 Tematem przewodnim konkursu plastycznego jest możliwość wpływania dzieci na 
kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie 
rysunków, które ozdobią zabudowę nowych śmieciarek oraz nadanie im nazw. Praca powinna  
dotyczyć tematyki segregacji odpadów, recyklingu, odbioru odpadów oraz 
nawiązywać do Gminy Świebodzin. 

II. Celem konkursu jest: 

1. Włączenie dzieci w proces współpracy ze Spółką gminną. 

2. Charakter edukacyjny tj. rozwijanie i poszerzanie wiedzy na temat  rodzajów 
odpadów, obowiązkowej segregacji odpadów, sensu recyklinku. 

3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. 

III. Prace konkursowe: 

1. Konkurs skierowany jest do sołectw wiejskich z gminy Świebodzin. Zorganizowane 
grupy dzieci w sołectwie wspólnie wykonają pracę    ( rysunek ) w formacie A3, za 
pomocą kredek farb, pasteli ( bez wypukłych elementów ), której celem jest 
stworzenie kolorowego rysunku nawiązującą do tematyki gospodarki odpadami 
oraz gminy Świebodzin. Wraz z pracą należy dołączyć propozycję nazwy 
śmieciarki. 

2. Pracę należy wykonać pod kierunkiem sołtysa. 

3. Jedno sołectwo może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową oraz 
wyłącznie jedną propozycję nazwy dla śmieciarki.  

4. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów Kanalizacji  
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin. 

5. Praca musi zostać opatrzona na odwrocie imionami i wiekiem dzieci 
u c z e s t n i c z ą c y c h  w  w y k o n a n i u  p r a c y  oraz numerem 
kontaktowym do sołtysa danego sołectwa. 

6. Sołtysi są zobowiązani składając prace konkursowe dołączyć wypełniony 
formularz zgłoszeniowy. 

7. Sołtysi są zobligowani do prowadzenia fotorelacji z przebiegu prac. 
 

IV. Założenia organizacyjne konkursu: 

1. Prace należy dostarczyć w terminie do dnia 30. 11.2021 r. 



2. Zgłoszone prace oceniać będzie jury wyłonione przez organizatorów konkursu. 

3. Oceniane będą walory artystyczne, kreatywność i pomysłowość wykonania. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 06.12.2021 r. za pośrednictwem 
strony internetowej oraz serwisu Facebook ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie. 

5. Śmieciarki z wygranymi rysunkami będą jeździły po terenach wiejskich gminy 
Świebodzin i reprezentowały sołectwa,których rysunki zwyciężą w konkurskie. 

 

V. Nagrody: 

1. Dla wygranych sołectw przewidziane są bony o wartości każdy 1000zł  

z przeznaczeniem na cele edukacyjne oraz upominki dla uczestników konkursu.    

2. Wręczenie nagród odbędzie się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu 
z sołtysem. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego     
Regulaminu. 

2. Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu z chwilą jej doreczenia do Organizatora, autorzy 
pracy reprezentowani przez sołtysa nieodpłatnie przenoszą na rzecz Organizatora 
prawa autorskie do pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie 
wykorzystania pracy w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie, nadruku na śmieciarkach 
oraz użycia w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania ( np. 
wprowadzenie do pamięci komputera ), a także reprezentowania prac na wystawach 
organizowanych przez Organizatora, w tym zakresie koniecznym do przeprowadzenia 
konkursu, rozstrzygnięcia konkursu, wydania nagród, do rozpowszechniania w każdej 
formie, w tym sieci Internet, a także w celach promocji samego konkursu oraz wyraża 
zgodę na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy. 

3. Każde sołectwo biorące udział w w/w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych odobowych i wizerunku dziecka przez Zakład Wodociągów 
Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie w celu realizacji konkursu. 
Zgodę można wycofać w każdym momencie i jest ona dobrowolna. 

 

VII. Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 

Monika Krasicka 885-802-160 

 

 

 
 


