
                     Regulamin konkursu ekologicznego  

 Milejowska Eko  - rymowanka ,, Przywróć nasza ziemię.” 

 

„Bawiąc  się w rymowanie nie będziesz  miał problemu z przyrody kochaniem” 

 

I. Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego  

w Milejowie. 

 

II. Cele  konkursu:  

• Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, 

• wspieranie idei segregacji odpadów, uświadomienie jak ważna jest 

segregacja odpadów oraz zwrócenie uwagi na ponowne wykorzystanie 

przedmiotów codziennego użytku poprzez recykling, 

• zwrócenie  uwagi na istniejące problemy i niebezpieczeństwo lekceważenia 

skutków naruszenia równowagi ekologicznej w przyrodzie oraz uświadomić,                       

iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy. 

• rozwijanie wyobraźni oraz zdolności literackich. 

 

III. Zasady uczestnictwa 
 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Milejów. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych: 

 Klasy I- III,  
 Klasy IV- VI , 
 Klasy VII- VIII. 

3. Zadaniem konkursowym jest napisanie przez ucznia wiersza/ rymowanki  na temat: 
segregacji odpadów komunalnych, jak ważny jest recykling w cyklu życia odpadu, co 
należy robić by ograniczać ilości wytwarzanych odpadów i jak dbać o otaczające nas 
środowisko. 

4.  Każdy może przesłać jedną pracę wiersz / rymowankę. 
5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie                     

przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach                                  
i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach. 

6.  Do pracy należy dołączyć pisemna zgodę rodziców/ prawnych opiekunów uczestnika 
konkursu . 

7.  Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi zgody do publicznej 
prezentacji zgłoszonej pracy/ przesłanych zdjęć. 

      IV. Kryteria oceniania. 

1. Zgodność z regulaminem i tematem konkursu. 
2. Ujęcie tematu/ pomysłowość poprawność/, 



3. Czytelność  przekazu , z którego będzie wynikało , że praca została wykonana                                  
na potrzeby konkursu. 

4. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu. 
5. Oryginalność. 

V. Forma prac konkursowych.  

1. Prace konkursowe muszą mieć formę rymowanki /wiersza o tematyce ekologicznej./ 
2. Praca rymowanka / wiersz  ma być wzbogacona ilustracją/ - ami wykonanymi  przez 

autora tekstu. Technika pracy dowolna np.  kredki , farby, ołówek bądź jako grafika 
komputerowa. 

3. Wiersz/ rymowanka powinien się składać  maksymalnie z 15 wersów. 
4. Dopuszczalny format prac A4/A3 – układ poziomy lub pionowy.  
5. Rymowanka / wiersz /  powinien odnosić się do m.in. następujących zagadnień: 

poprawnej segregacji odpadów, recyklingu odpadów, kształtowania pozytywnej 
postawy względem środowiska oraz uświadamiania problemu nadmiernej ilości 
wytwarzanych odpadów. 

 

 VI. Termin i sposób przesłania prac. 

1. Prace należy przesłać w formie elektronicznej  jako skan lub wyraźne , czytelne 
dobrze oświetlone zdjęcie w formie pliku PDF lub JPG( chyba, że praca jest 
wykonywana  jest jako grafika komputerowa  to należy dołączyć PDF pracy na adres 
e-mailowy: rymowanki.eko@gmail.com  tytuł:  „Milejowska Eko- rymowanka”, 

2. W przypadku braku tematu w tytule, organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie 
otwarcie wiadomości. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć załączniki 1 i 2 oraz formularz zgłoszeniowy z 
następującymi informacjami: 

a.  imię i nazwisko autora 

b. klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza autor. 

4. Prace należy przesłać  do 14 maja 2021r. 
5.  

VI. Ogłoszenie wyników.  
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej   Szkoły 

Podstawowej  w Milejowie www.szkolamilejow.eu w dniu 24 maja 2021r.  

VII. Nagrody. 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac                               

i wyłoni 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.  

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody – drzewka i krzewy ozdobne   ufundowane 

przez Gminę  Milejów , a nagrodzone prace  zostaną opublikowane na 

facebookowym profilu Szkoły Podstawowej w Milejowie.    

DANE OSOBOWE. 
1) Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa                                

w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

mailto:rymowanki.eko@gmail.com
http://www.szkolamilejow.eu/


zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców 

Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów 

organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego 

przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród. 

2) Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.  

3) Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych 

swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania 

zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych. 

4) Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

5) Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz 

nazwiska na stronach internetowych Organizatorów oraz profilach 

społecznościowych (Facebook, Youtube). 

6) Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę                   

na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla 

celów promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do 

nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka 

–ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej 

działalności 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

regulaminie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania  zmian w regulaminie. 

 
Organizatorzy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karta zgłoszenia  

 

 

Karta uczestnika 

                              Konkursu   Milejowska Eko  - rymowanka ,, Przywróć nasza ziemię.” 

 IMIĘ I NAZWISKO ......................................................................................................................... 

 KLASA .......................................................................................................................................... 

 ADRES SZKOŁY – PLACÓWKI ........................................................................................................  

Załącznik 1 

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej mojego dziecka dla potrzeb konkursu 

Milejowska Eko  - rymowanka „Przywróć naszą planetę” organizowanego przez Szkołę 

Podstawową im. St. Konarskiego w Milejowie. 

                                                                                                         

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

(miejscowość i data)                                                    (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

.......................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

w związku z udziałem w szkolnym konkursie Milejowska Eko  - rymowanka  organizowanym 

przez Szkołę Podstawową im. St. Konarskiego w Milejowie, w celu przetwarzania i 

umieszczania danych osobowych na stronie internetowej placówki www.szkolamilejow.eu 

 

 

 

……………………….………………….…………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

http://www.szkolamilejow.eu/

