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REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO  KONKURSU 

„EKO-MARZANNA” 

 

Konkurs organizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Rzędowie oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Cele konkursu. 

1. Prowadzenie działań edukacyjnych przez RCEE odnośnie prawidłowego 

gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych w atrakcyjnej 

formie poprzez konkurs. 

2. Propagowanie recyklingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów 

do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych. 

3. Rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych  

i późniejszego ich wykorzystania. 

4. Uświadamianie dzieciom od najmłodszych lat, że niektóre odpady można ponownie 

wykorzystywać i robić z nich nowe rzeczy. 

5. Kreowanie wyobraźni dzieci i młodzieży w odniesieniu do wykorzystania odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych ( gazety, butelki, puszki etc.)  

6. Przybliżenie wiadomości o marzannie jako symbolu wierzeń ludowych. 

7. Promowanie pracy zespołowej i działań w grupie.  

 

Regulamin 

 

1. W konkursie biorą udział Placówki Przedszkolne, które wykonają i dostarczą do 

siedziby RCEE marzannę z odpadów. 

2. W konkursie mogą brać udział  Przedszkola znajdujące się na terenie gmin należących 

do Spółki (Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Miasto i Gmina Pińczów, Miasto 

 i Gmina Połaniec, Miasto i Gmina Staszów, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin, Gmina 

Kije, Gmina Łubnice, Gmina Nowy Korczyn, Gmina Oleśnica, Gmina Opatowiec, 

Gmina Pacanów, Gmina Raków, Gmina Rytwiany, Gmina Solec–Zdrój, Gmina 

Szydłów, Gmina Tuczępy, Gmina Wiślica). 

 

3. Prace będą oceniane w jednej kategoriach wiekowej:- Przedszkolaki. 

Oceniane będą tylko prace zbiorowe. Z jednej placówki przedszkolnej można nadsyłać 

tylko jedną pracę. Zatem, jeśli w placówce znajduje się więcej prac wykonanych na  
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konkurs (np. jest kilka grup przedszkolnych) placówka sama musi wyłonić jedną 

marzannę, która będzie wysłana do Rzędowa. 

 

4.  W konkursie biorą udział tylko prace przestrzenne. Nie jest konieczne umieszczanie 

marzanny na kiju. Maksymalny wymiar marzanny -1m x 1m x 1m. Prace mają być 

wykonane głównie z odpadów nadających się do recyklingu tzw. surowców wtórnych. 

 

5. Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą:-adres i telefon placówki – 

imiona i nazwiska oraz wiek autorów pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 

grupy. 

 

6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które wcześniej nie brały udziału  

w innych konkursach bądź zostały wcześniej nagradzane. 

 

7.  Każda placówka otrzyma od organizatorów dyplom - podziękowanie, za udział  

w konkursie. 

 

8. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców Konkursu, którzy zajęli odpowiednio I, II 

oraz III miejsce  dyplomy i nagrody rzeczowe. Jury może także wyróżnić dowolną 

liczbę prac konkursowych. 

.  
9. Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można oglądać podczas  wystawy 

pokonkursowej zorganizowanej w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Rzędowie zorganizowanej po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

10. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora; po rozstrzygnięciu 

konkursu i zakończeniu wystawy pokonkursowej istnieje jednak możliwość ich 

zwrotu (w ustalonym przez organizatora terminie, odbiór tylko w placówce RCEE  

w Rzędowie). 

 

11.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. 

 

12.  Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb 

promocyjnych ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. 

Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.). 

 

13. Placówki, które chcą uczestniczyć w konkursie prosimy o potwierdzenie udziału do  

26 lutego 2016 roku. 

 

14. Prace prosimy dostarczać w terminie do 11 marca 2016 roku , osobiście bądź nadsyłać 

na konkurs jako przesyłkę pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
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          Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Rzędów 40, 

28 – 142 Tuczępy, 

- z dopiskiem konkurs „Eko-Marzanna”. 

 

15. Prace będą oceniane przez Jury powołane na potrzeby konkursu. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi  do 21 marca 2016 roku  a wyniki będą dostępne na stronie 

internetowej http://www.rcee.zgokrzedow.pl/ . 

 

16. Informacje na temat konkursu będą dostępne również na stronie internetowej 

www.zgokrzedow.pl oraz pod numerem telefonu (0-15 864 22-51 wew. 3). 

 

17. O terminie rozdania nagród opiekunowie zwycięskich grup przedszkolnych będą po-

wiadomieni telefonicznie i  zaproszeni wraz z grupą na ich uroczyste wręczenie. 
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