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1. Konkurs „DOBRE RADY NA ODPADY” to indywidualny konkurs ekologiczno-informatyczno-
artystyczny. 
 

2. Organizatorem konkursu jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie (Długoszyn 80, 69-
200 Sulęcin). 
 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 
zlokalizowanych na terenie wybranych gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12, zwane dalej 
„szkołą” (gmina Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzyca, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, Ośno 
Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Torzym, Witnica oraz miasto Kostrzyn nad Odrą). Dla gminy Sulęcin w 
porozumieniu ustala się osobny regulamin. Uczeń zgłaszający pracę na konkurs zwany dalej „uczestnikiem 
Konkursu”. Nauczyciel zgłaszający prace na konkurs zwany dalej „koordynatorem”. 

 
4. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 

a) najbliższa rodzina pracowników Organizatora, 
b) najbliższa rodzina pracowników Partnera konkursu, 
c) osoby najbliższe członków Komisji Konkursowej, 

Osobami najbliższymi w rozumieniu Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy Organizatora lub Partnera 
Konkursu pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej pierwszego stopnia (syn, córka) 
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 
6. Konkurs trwa od 10 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. 

 
7. Celem konkursu jest: 
a) Rozbudzanie wrażliwości ekologicznej i twórczego myślenia uczniów. 
b) Wdrażanie do samokształcenia dzieci w sferze informatycznej i plastycznej. 
c) Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych działań twórczych. 
d) Motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań na temat ochrony środowiska. 
e) Rozwijanie umiejętności informatycznych w sferze tworzenia prezentacji multimedialnych i krótkich 

animacji. 
 

8. Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej animacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi, 
segregacji odpadów, postępowania z odpadami problemowymi, sposobów na ograniczenie ilości 
odpadów w codziennym życiu itp. 
 

9. Jednostką zgłaszającą indywidualne prace do konkursu jest szkoła, która wysyła prace do Organizatora 
na własny koszt. 

 
10. Szkoła może przesłać na konkurs max. 10 prac, przy czym uczestnik Konkursu może zgłosić na konkurs 

tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę. 
 
11. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania: 

a) długość animacji (metraż) – od 3 do 5 minut;  
b) technika – dowolna (rysunkowa, wycinankowa, kombinowana itp.); 
c) gotowa animacja powinna zostać zapisana w formacie MOV, MPEG4 lub AVI; 
d) nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora; 
e) praca zgłaszana na konkurs powinna zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych; 
f) w animacji mogą znajdować się zdjęcia, rysunki, podkład muzyczny;  
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g) ostatni kadr w animacji powinien zawierać informacje według wzoru: 
 
Imię, nazwisko autora: 
Klasa: 
Nazwa szkoły: 
 
12. Do tworzenia animacji można wykorzystać popularne programy (Power Point, Impress itp.) oraz 

dostępne urządzenia jak tablet, telefon, komputer itp. umożliwiające zapisanie pracy konkursowej w 
formacie wymienionym w punkcie 11c. 
 

13. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub innych mediach 
oraz brać udziału w innych konkursach i być wcześniej nagradzane. 
 

14. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również 
uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do 
prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 
zgody uprawnionych. 

 
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, wyrażeniem przez opiekunów 

prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz 
na wykorzystanie wizerunku laureatów przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych.  
/ ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami/ 

 
16. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich 

praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich 
polach eksploatacji, tj.: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu; 

b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym.  
 

17. Opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na publikację nadesłanej pracy przez Organizatora 
na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych                 
i tradycyjnych, a także na wykorzystanie pracy lub jej części w celach promocyjnych i statutowych 
Organizatora.  
 

18. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych 
praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję                                    
o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres 
Organizatora. 

 
19. Pracę konkursową wraz z Formularzem Zgłoszenia należy przekazać/przesłać do koordynatora 

konkursu. Szkoła zobowiązana jest dostarczyć prace do Organizatora do dnia 23 kwietnia 2021 
roku:  

 
a) osobiście: 

-  do siedziby Celowego Związku Gmin CZG-12 (Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin), od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00 – 15.00; 

- płytę należy opisać (imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły); 
- do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszenia;   

 
b) pocztą tradycyjną: 

- przed wysłaniem pracy konkursowej należy ją nagrać na płytę (CD lub DVD) i odpowiednio 
zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w czasie transportu; 
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- płytę należy opisać (imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły); 
- do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszenia;   
- pracę wraz z formularzem należy przesłać na poniższy adres: 
Celowy Związek Gmin CZG-12 
Długoszyn 80 
69-200 Sulęcin 
Z dopiskiem: Konkurs „DOBRE RADY NA ODPADY” 

 
c) pocztą elektroniczną:  

- animację wraz z zeskanowanym Formularzem Zgłoszenia należy przesłać na maila 
edukacja@czg12.pl lub w przypadku dużego rozmiaru pliku przez bezpłatną stronę internetową 
www.wetransfer.com postępując następująco: 
- w polu „Add your file” przesłać prezentację wraz ze skanem/zdjęciem Formularza Zgłoszenia; 
- w polu ”Email to” wpisać edukacja@czg12.pl; 
- w polu „Your email” wpisać swój email; 
- w polu „Message” wpisać nazwę i adres szkoły wraz z danymi uczestnika. 
 

20. Prace nadesłane po terminie (liczona będzie data stempla pocztowego), wykonane zbiorowo lub 
wcześniej publikowane nie będą brały udziału w konkursie. 
 

21. Zgłoszone na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 
 

22. O wyłonieniu Laureatów konkursu zdecyduje Komisja powołana przez Przewodniczącego Zarządu 
Celowego Związku Gmin CZG-12. 

 
23. Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny: 

a) zgodność przesłanej pracy i załączników z Regulaminem; 
b) zgodność pracy z przedmiotem i tematem konkursu; 
c) innowacyjność, pomysłowość i kreatywność w przygotowaniu pracy; 
d) jakość merytoryczna i estetyka;  

 
24. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu  przez Organizatora jest zgłoszenie minimum pięciu (5) prac 

konkursowych. 
 

25. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję 
konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 
26. Komisja konkursowa dokona wyboru trzech (3) prac konkursowych i przyzna ich twórcom nagrody 

rzeczowe o łącznej wartości do 2000,00 zł brutto: 
I miejsce: rower 
II miejsce: namiot kempingowy/turystyczny 
III miejsce: akcesoria kempingowe/ turystyczne (np. śpiwór, plecak itp.) 

 
27. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 7 maja 2021 roku. Informacja o rozstrzygnięciu 

konkursu pojawi się na stronie internetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 (www.czg12.pl)                    
i zostanie przesłana drogą mailową do koordynatora lub szkoły zgłaszającej uczestnika. 
 

28. O terminie rozdania nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie oraz mailowo. 
 

29. Przed odbiorem nagród wymagane jest przedstawienie Organizatorowi konkursu wydrukowanego              
i podpisanego Formularza zgłoszenia jeśli wcześniej było przesłane tylko w formie elektronicznej. 

 
30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i terminów. 

 
31. Pytania związane z konkursem należy kierować na adres e-mail: edukacja@czg12.pl, osoba do kontaktu: 

Katarzyna Radej (tel. 95 755 93 71 wew.27). 
 

32. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.czg12.pl. 
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