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Regulamin Konkursu Ekologicznego 

„Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę” 

 dla Uczniów i Szkół z terenu Gminy Piaseczno 

 

§1 Informacje ogólne. 

1. Organizatorami konkursu są Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno – Wydział 

Gospodarki Odpadami oraz Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna (PFE) z siedzibą w Piasecznie, przy 

ul. gen. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno, zwana dalej Organizatorem. 

2. Główne cele konkursu to: 

1) Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z dziedziny 

ochrony środowiska i ekologii ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiorki 

odpadów jako działań o bardzo dużym znaczeniu dla środowiska naturalnego 

i gospodarki kraju; 

2) Tworzenia trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole, 

najbliższym otoczeniu; 

3) Pobudzenie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska, 

4) Zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania odpadów jako tworzywa. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne. 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Publicznych z terenu Gminy Piaseczno: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie; 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 18; 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie; 05-501 Piaseczno, Al. Kasztanów 12; 

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie; 05 - 500 Piaseczno, 

ul. Szkolna 14; 

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie; 05 - 503 Głosków, 

ul. Milenium 76; 

- Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie; 05 - 502 

Piaseczno, ul. Główna 50; 

- Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu; 05-501 Piaseczno, ul. Kameralna 11; 

- Zespół Szkół Publicznych w Chylicach im. Ks. Jana Twardowskiego; 05 -510 Konstancin –

Jeziorna, Chylice ul. Dworska 2; 

- Zespół Szkół Publicznych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 

w Jazgarzewie; 05 - 502 Jazgarzew, ul. Szkolna 10; 

- Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie; 05 - 504 Złotokłos, ul. Traugutta 10; 

- Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym; 05-540 Zalesie Górne, ul. Sarenki 20; 

- Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Warszawy; 05-500 Piaseczno, ul. gen. Sikorskiego 20; 

- Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II; 05-500 Piaseczno, Al. Kalin 30; 
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§2 Konkurs Plastyczny dla Uczniów. 

1. Wyszczególnia się trzy kategorie wiekowe Uczestników oraz trzy tematy różniące się tematem 

i formą, zgodnie z 1.1 i 1.2: 

1.1 Szkoła Podstawowa 

 Uczniowie klas 1-3: Kolaż o segregacji odpadów; 

 Uczniowie klas 4-6: Ekologiczne nakrycie głowy; 

1.2 Gimnazjum: Foto-plakat promujący segregację odpadów 

2. W przypadku uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej zadanie konkursowe polega na wykonaniu 

kolażu o segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem makulatury. Do stworzenia 

plakatu należy wykorzystać wycinki ze starych gazet (zdjęcia, tytuły) naklejone na arkuszu 

brystolu, tektury, itp. Dopuszczalne jest dorysowanie symboli i słów kluczowych. Maksymalny 

format pracy A2. 

3. W przypadku uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej zadanie konkursowe polega na wykonaniu 

nakrycia głowy wyłącznie z przedmiotów będących odpadami. Dopuszcza się wykorzystanie masy 

papierowej, kleju, farb i pisaków. Maksymalny wymiar pracy nie może przekroczyć 60 cm. 

4. W przypadku uczniów Szkół Gimnazjalnych zadanie konkursowe polega na wykonaniu foto-

plakatu promującego segregację odpadów z uwzględnieniem możliwości wykorzystania odpadów 

surowcowych (recyklingu), w szczególności makulatury. Maksymalny format pracy A2, praca 

powinna zawierać przynajmniej 4 zdjęcia. Dopuszcza się użycia farb, flamastrów, kredek w celu 

wykonania tła oraz podpisów do zdjęć, tytułu. 

5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, która również 

dokona oceny zgłoszonych prac. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

- ze strony Wydziału Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Piaseczno: 

 Barbara Wysocka i Wioletta Brzezińska; 

- ze strony Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej:  

Monika Rupniewska, Monika Głuchowiecka-Jarek, Piotr Jarek 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przewiduje się od nich środków odwoławczych. 

7. W sprawach spornych Komisja Konkursowa zajmuje stanowisko w drodze głosowania. Decyduje 

zwykła większość głosów. 

8. Konkurs składa się z jednego etapu. Organizator nie przewiduje ograniczania liczby uczestników 

konkursu. 

9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem przez uczestników warunków zawartych 

w niniejszym regulaminie. 

10. Decyzje o prawidłowości przebiegu konkursu i nagrodach podejmuje Komisja Konkursowa. 
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11. Zgłoszenia uczniów dokonuje szkoła poprzez przesłanie Organizatorowi listy uczniów biorących 

udział w konkursie.  Prace konkursowe zostaną odebrane ze szkół w dniu 02.06.2017 r. przez 

Organizatora. 

12. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę plastyczną.  

13. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę w trakcie oceniania prac konkursowych. 

14. Praca musi być podpisana wg. wzoru: 

- imię i nazwisko autora, 

- klasa, 

- nazwa i adres szkoły, 

- opiekun oraz telefon kontaktowy lub email, 

Prace klas I-III Szkół Podstawowych oraz klas I-III Szkół Gimnazjalnych powinny być podpisane 

na odwrocie. Prace klas IV-VI Szkół Podstawowych powinny być podpisane wewnątrz 

wykonanego nakrycia głowy. Prace niepodpisane nie będą sprawdzane. 

15. Prace powinny być wykonane wyłącznie z przedmiotów będących odpadami, tj. puszki 

aluminiowe, makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, tekstylia lub materiałów naturalnych 

tj, drewno, słoma. W przypadku prac plastycznych (kolaż i foto-plakat) dopuszcza się użycie 

brystolu. 

16. Ocenie podlegać będzie: 

16.1. odnośnie pracy plastycznej typu kolaż: 

- Zgodność nadesłanej pracy  z zadanym tematem, 

- Zawartość merytoryczna, 

- Estetyka wykonania, 

- Oryginalność. 

16.2. odnośnie pracy plastycznej pt. Ekologiczne nakrycie głowy: 

- Dobór materiału, 

- Estetyka wykonania, 

- Trwałość i funkcjonalność 

- Oryginalność. 

16.3. odnośnie pracy plastycznej typu foto-plakat: 

- Zgodność nadesłanej pracy z zadanym tematem, 

- Zawartość merytoryczna, 

- Estetyka wykonania, 

- Oryginalność.  

17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Gminy 

Piaseczno www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Edukacja Ekologiczna” oraz przesłane mailem 

do szkół biorących udział w konkursie. 

18. Laureaci (miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej) otrzymają nagrody rzeczowe. 

19. Wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy ekologicznej pn.: Dzień Energii i Recyklingu 

w dniu 25 czerwca 2017 r. na Rynku Miejskim w Piasecznie.  



4/5 
 

§3 Konkurs na zbiórkę makulatury dla Szkół. 

1. Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury.  

2. Zbiórka zostanie przeprowadzona w szkołach wymienionych w §1 pkt. 4, które potwierdzą swój 

udział poprzez przesłanie na adres e-mail: go@piaseczno.eu skanu wypełnionego formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Uzbierana przez szkolę makulatura zostanie odebrana poprzez podstawienie kontenera 

w terminie uzgodnionym z uczestnikiem konkursu.  

4. Zbiórka makulatury będzie trwała do końca maja. Ilość odebranej makulatury potwierdzi 

w formie kwitu wagowego Firma odbierająca odpady po zważeniu w siedzibie firmy w obecności 

komisji.  

5. Zwycięży szkoła, która zbierze najwięcej kilogramów makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia 

(stan na 31 marca 2017 r.). W przypadku zespołów szkół do obliczeń brana jest łączna liczba 

uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Gminy 

Piaseczno www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Edukacja Ekologiczna” oraz przesłane mailem 

do szkół biorących udział w konkursie. 

7. Nagrodą w konkursie będą pomoce dydaktyczne uzgodnione z dyrektorem zwycięskiej szkoły. 

8. Wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy ekologicznej pn.: Dzień Energii i Recyklingu 

w dniu 25 czerwca 2017 r. na Rynku Miejskim w Piasecznie. 

§4 Postanowienia końcowe. 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczenia nazwisk uczestników konkursu wraz 

z nazwą placówki, do której uczęszczają i osiągniętych przez nich wyników na stronie 

internetowej Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej oraz na stronie internetowej Gminy Piaseczno. 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

2. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego 

Regulaminu oraz akceptacją jego treści i warunków. 

3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ekologicznego „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę” 

 

Zgłoszenie do Konkursu „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę” 

(zbiórka makulatury) 

 

Nazwa Szkoły 

 

 

Dane kontaktowe 

Ulica  

Nr budynku  

Kod pocztowy  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

Liczba uczniów (stan na  31.03.2017 r.) 

 

 

Zgłaszam Szkołę do Konkursu Ekologicznego „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę” oraz akceptuję 

Regulamin w/w Konkursu. 

 

 

 

 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 

Miejscowość, data Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 

 


