
 

ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi                                                                 

im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, 

ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, tel. (91) 422 02 34,  

e-mail: sp41@miasto.szczecin.pl 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
EKOLOGICZNEGO 

PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO 

„EKO TORBA” 
 

PATRONAT HONOROWY:                                       

                     
     

PATRONAT MEDIALNY:  

 

       
  
ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE : 

 

              
  

             
 

 

 

Konkurs realizowany jest z inicjatywy uczniów jako projekt edukacyjno-społeczny w ramach 

Klubu Szkół UNICEF i Akcji pod hasłem „TO(działa)MY!”  

 

 

CELE KONKURSU: 

Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych, którym zależy na ochronie środowiska                     

i zaangażowanie ich w działania proekologiczne i charytatywne. 

Promowanie twórczości, kreatywności i dobroczynności – przekazanie prac konkursowych na 

licytację i przekazanie zebranych środków na rzecz UNICEF. 
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ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci , młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz 

dorosłych, których pasją jest rękodzieło, tworzą sami lub uczestniczą w dodatkowych 

warsztatach, zajęciach artystycznych w domach kultury, ogniskach  i ośrodkach pracy twórczej 

na terenie naszego kraju. 

2. Przedmiotem konkursu, jak sama nazwa wskazuje miałoby być samodzielne 

zaprojektowanie i wykonanie wielorazowej torby ekologicznej z tkaniny lub dzianiny 

(najlepiej recyklingowej w zgodzie z ideą zero waste) i nadanie jej indywidualnego, 

artystycznego charakteru (mogłaby to być grafika lub malarstwo na tkaninie lub też elementy 

tkaniny artystycznej, czy patchworku). 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

• wykonanie torby oraz przesłanie jej na adres organizatora do 5 maja 2021r. (data 

nadania przesyłki),  

• dołączenie do pracy wypełnionych formularzy: zgłoszenie oraz zgoda na udział                

w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (w załącznikach).  

• wysłanie wiadomości e-mail z danymi autora (jak na metryczce) na adres: 

konkurs.ekotorba.sp41zoi@gmail.com z załączonymi min. 2 fotografiami pracy 

(ujęcie ogólne torby i szczegół pracy – wielkość max. 4MB) – można zasugerować 

wartość pracy w zł (od tej sumy zaczniemy licytację). 

4. Wielkość pracy określa sam autor w zależności od projektu. Praca powinna być trwale 

opatrzona metryczką z następującymi danymi:    

• imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, 

• adres e-mail wraz z numerem telefonu, 

• imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana 

(opcjonalnie), 

5. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych: 

• 6-10 lat, 

• 11-15 lat, 

• 15-18 lat. 

• Dorośli 

6. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:  

• inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 

• wykonanie techniczne, 

• wrażenie estetyczne, 

• spełnienie podanych wytycznych. 

7. Prace, które nie będą spełniały określonych w regulaminie wymagań, w szczególności: bez 

odpowiedniego opisu,  wypełnionej karty zgłoszenia oraz podpisanej zgody na udział w 

konkursie nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu! 

8. Prace należy przesyłać na adres organizatora odpowiednio zabezpieczone lub przekazać 

osobiście do sekretariatu szkoły. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie lub zniszczenie 

prac podczas transportu. 

9. Jury zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania nagrody specjalnej za pracę nie 

mieszczącą się w określonych regulaminem kryteriach.   

10. Decyzje  Jury są ostateczne. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2021r. Wyniki zostaną opublikowane na 

stronie organizatora https://sp41zoiszczecin.edupage.org i stronach promujących konkurs ze 

wskazaniem miejsca, gdzie będzie miała miejsce licytacja prac (mile widziane zaangażowanie 

autorów w przebieg licytacji). Zebrane w ten sposób środki przekazane zostaną jako darowizna 

na rzecz UNICEF. 
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12. O dokładnym terminie, sposobie, czy ewentualnym miejscu wręczenia nagród finaliści 

zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.  

13. Prace konkursowe publikowane będą w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem, na stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych 

stworzonych na potrzeby konkursu i licytacji.  

14. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez  Organizatora. Są zbierane do celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności  w celu publikacji 

listy laureatów konkursu.   

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz ich zdjęć do 

celów promocyjnych.  

16. Wylicytowane prace przesłane zostaną do nabywcy (zwycięzcy licytacji) na koszt 

organizatora po potwierdzeniu wpłaty na rzecz UNICEF. 

17. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że: 

a) zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście (w najmłodszej kategorii 

wiekowej dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej) i nie brała ona udziału w 

innym konkursie, 

b) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 

d) wyraża zgodę na publikację zdjęć zgłoszonej do konkursu pracy. 

 

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:  

Anna Litwinowicz i Katarzyna Neumann-Piotrowska 

Pytania odnośnie kwestii nie objętych regulaminem kierować można na adres e-mailowy: 

konkurs.ekotorba.sp41zoi@gmail.com 
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