
 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 30/2021  

Wójta Gminy Sztutowo  

z dnia 1.06.2021 

 

Regulamin Ekologicznego Konkursu 

 „Upcykling – drugie życie śmieci” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Sztutowo z siedzibą w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 

Sztutowo, zwana dalej Organizatorem. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w imieniu Organizatora jest 

wyznaczona przez Wójta komisja konkursowa, mająca siedzibę w Urzędzie Gminy w Sztutowie, 

zwana dalej Komisją Konkursową. 

3. Zapytania dotyczące wątpliwości regulaminowych oraz zgłoszenia prac konkursowych należy 

przesyłać na adres mailowy pracownika Urzędu Gminy w Sztutowie: akibort@sztutowo.ug.gov.pl  

lub osobiście dostarczać do sekretariatu Urzędu Gminy. 

 

§ 2 

Temat i cel konkursu  

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Upcykling – drugie życie śmieci”. 

2. Upcykling - to forma powtórnego przetwarzania odpadów w taki sposób, aby nadać im nową 

formę, funkcjonalność, znaczenie, wygląd itd. W wyniku upcyklingu mogą powstawać przedmioty 

użytkowe oraz np. dzieła sztuki. 

3. Cele konkursu: 

• szerzenie idei upcyklingu, 

• popularyzowanie segregacji odpadów w gospodarstwach domowych, 

• propagowanie wspólnego spędzania czasu – konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców 

Gminy Sztutowo, w szczególności dla całych rodzin aktywnie uczestniczących w 

przygotowaniu pracy konkursowej, 

• propagowanie ekologicznego stylu życia, 

• rozwój kreatywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej, 

• propagowanie dobrych praktyk powtórnego wykorzystywania odpadów, 

• uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zaśmiecania naszej planety oraz kształtowanie 

nawyków segregacji śmieci, 

• rozwój świadomości społecznej. 

 

§ 3 

Zadanie konkursowe  

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy techniką upcyklingu.  

2. Praca powinna być wykonana przez uczestników konkursu w taki sposób, aby zagwarantować 

odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.  

3. Praca konkursowa powinna być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu – np. poprzez 

doczepienie kartki. 

4. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę.  

5. Do pracy konkursowej powinny być dołączone załączniki określone w § 4 pkt. 3. Prace bez 

dołączonych formularzy nie będą brać udziału w konkursie. 

6. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 września 2021 roku o godz. 15:00 

(decyduje data wpływu prac do Urzędu Gminy w Sztutowie). 
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§ 4 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych: 

a) 6 – 8 lat, 

b) 9 – 11 lat, 

c) 12 – 15 lat 

d) 16 i więcej lat 

2. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika, rodzica/opiekuna 

prawnego na: 

a. udział w Konkursie, 

b. postanowienia regulaminu Konkursu,  

c. przetwarzanie danych osobowych, imienia i nazwiska na potrzeby Konkursu,  

d. wykorzystanie prac oraz danych osobowych w celu promocji konkursu, mi.in. na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Sztutowo i w serwisie społecznościowym facebook. 

3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez uczestników, 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dołączenie do zgłaszanej pracy następujących 

dokumentów: 

a. formularza zgłoszeniowego zawierającego informacje na temat danych osobowych i ich 

przetwarzania (załącznik nr 2); 

b. zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3). 

 

§ 5 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Sprawdzenia prac i wyłonienia laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca się 

z minimum trzech osób. 

2. Skład komisji konkursowej wyznaczy Wójt Gminy Sztutowo.         

3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Urzędu Gminy w Sztutowie. 

4. Do zadań Komisji Konkursowej należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, 

przygotowanie nagród, przeprowadzenie, rozstrzygnięcie, sporządzenie protokołu komisji 

konkursowej (w którym znajdą się informacje o wynikach, przyznaniu, wręczeniu nagród), 

sporządzenie potwierdzenia odbioru nagród oraz sprawozdania z przeprowadzonego konkursu. 

5. Komisja konkursowa wyłoni po 5 laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej, którzy zostaną 

uhonorowani nagrodami rzeczowymi. 

6. Metodą losowania spośród wszystkich 20 laureatów Konkursu zostanie wyłoniony zwycięzca 

nagrody głównej rzeczowej – roweru. 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.sztutowo.pl w terminie do 30 dni od 

zakończenia składania prac. 

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie wręczenia nagród. 

9. Otrzymanie nagród kwitują osoby dorosłe na protokole odbioru nagrody. 

 

§ 6 

Kryteria oceny  

Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę: 

• zgodność z regulaminem,  

• zgodność z tematem konkursu,  

• pomysłowość, oryginalność, estetykę oraz czytelność pracy 

• funkcjonalność projektu, 

• kreatywność w sposobie wykorzystania materiału - zastosowanie zasad upcyclingu 

• walory estetyczne pracy   

 

http://www.sztutowo.pl/


 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

4. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do konkursu, na 

Organizatora przechodzą nieodpłatnie własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi autorskie 

prawa majątkowe do tej pracy; nieograniczone czasowo i terytorialnie, na następujących polach 

eksploatacji: prawo do korzystania z pracy na własny użytek, udostępnienia osobom trzecim, 

utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci komputera, 

publikowania. Organizator jest też uprawniony do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych 

praw autorskich do zgłoszonej pracy. 

5. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne  

z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Wójt  

Gminy Sztutowo.  

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie: 

www.sztutowo.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs jest elementem projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. 
Kampania informacyjno-edukacyjna „Czysta gmina – czyste sumienie”, 
dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
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