Prezydent Miasta Lublin
Załącznik do zarządzenia nr 33/10/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia laureatów
konkursu plastycznego „Zielony, brązowy, żółty, niebieski – segregację znam od deski do deski.”

Regulamin konkursu plastycznego
„Zielony, brązowy, żółty, niebieski – segregację znam od deski do deski.”

§1
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu „Zielony, brązowy, żółty, niebieski – segregację
znam od deski do deski.” zwanego dalej „Konkursem” jest Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Lublin.
§2
Cele Konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o systemie selektywnej zbiórki
odpadów oraz propagowanie obowiązujących zasad segregacji odpadów.
§3
Uczestnicy Konkursu
Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz do
uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Lublin i podzielony
według 3 kategorii wiekowych:
1) I kategoria – dzieci uczęszczające do przedszkoli i zerówek przedszkolnych;
2) II kategoria – uczniowie szkół podstawowych z klas I-III i zerówek szkolnych;
3) III kategoria – uczniowie klas IV-VIII.
§4
Czas trwania Konkursu
1. Prace konkursowe należy składać w terminie od 21 października 2019 r. do
29 listopada 2019 r.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie do
13 grudnia 2019 r.
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§5
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Tematyka pracy plastycznej powinna nawiązywać do hasła Konkursu „Zielony,
brązowy, żółty, niebieski – segregację znam od deski do deski.”
2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do dzieci uczęszczających do przedszkoli
oraz do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.
3. Praca powinna być wykonana w dowolnej technice i musi spełniać poniższe
wymagania:
1) dla kategorii I i II praca w formie plakatu powinna:
a) być wykonana w formacie A3,
b) być wykonana indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane),
c) być opisana według metryczki, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu. Metryczka powinna być wypełniona komputerowo lub ręcznie
- czytelnie i naklejona na odwrocie każdej zgłoszonej pracy;
2) dla kategorii III praca w formie komiksu powinna:
a) być wykonana w formacie A4, liczba stron min. 8, na każdej min.
6 rysunków,
b) być wykonana indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane),
c) być opisana według metryczki, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu. Metryczka powinna być wypełniona komputerowo lub
ręcznie - czytelnie i naklejona na odwrocie każdej zgłoszonej pracy.
4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z treścią klauzuli
informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu oraz załączenie do
pracy konkursowej Zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie
zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
6. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu zgłoszonych prac, przechodzą
one na własność Organizatora.
7. Z chwilą złożenia pracy Organizator przejmuje całość autorskich praw
majątkowych do pracy na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1231) oraz do różnych form publikacji prac (w wydawnictwach
wszelkiego typu, w internecie, w Galerii Ratusz, podczas wydarzeń
plenerowych organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska).
8. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych
osobowych uczestnika i reprezentowanej przez niego placówki (publikowanie
danych uczestników Konkursu w internecie, w prasie, w wydawnictwach
wszelkiego typu, w Galerii Ratusz lub w innym miejscu wskazanym przez
Organizatora).
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9. Prace konkursowe należy wysłać na adres: Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Lublin, Zana 38, 20-601 Lublin z dopiskiem: „Zielony,
brązowy, żółty, niebieski – segregację znam od deski do deski.” lub
dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do pokoju nr 117, w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
10. W przypadku wysyłki prac o terminie złożenia decyduje data wpływu pracy do
Urzędu Miasta Lublin.
11. Prace zniszczone, nieopatrzone danymi i niezgodne z Regulaminem nie będą
oceniane.
12. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na portalu miasta Lublin: www.lublin.eu.
§6
Wybór laureatów
1. Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:
zgodność z tematyką konkursu, walory artystyczne, oryginalność.
3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych, o których mowa w § 3 .
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora:
www.srodowisko.lublin.eu. Informacja o laureatach Konkursu zostanie
przekazana do placówek zgłaszających zwycięskie i wyróżnione prace.
§7
Nagrody w Konkursie
1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej, o której
mowa w § 3.
2. Komisja Konkursowa przyzna nagrody:
1) za zajęcie 1 miejsca – jedna nagroda główna w każdej kategorii wiekowej
(łącznie 3 nagrody), o wartości do 400 zł każda;
2) za zajęcie 2 miejsca – jedna nagroda w każdej kategorii wiekowej (łącznie 3
nagrody), o wartości do 300 zł każda;
3) za zajęcie 3 miejsca – jedna nagroda główna w każdej kategorii wiekowej
(łącznie 3 nagrody), o wartości do 200 zł każda;
4) dla autorów prac wyróżnionych – do 6 upominków w każdej kategorii
wiekowej (łącznie do 18 upominków), o wartości do 50 zł każda.
3. Ostateczna decyzja dotycząca rodzaju i ilości przyznanych nagród należy do
Organizatora.
4. Uroczysty finał Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w miejscu i terminie
określonym przez Organizatora, o którym placówki zgłaszające zwycięskie
i wyróżnione prace Uczestników zostaną poinformowani pisemnie.
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§8
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
Regulaminu.
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