
REGULAMIN KONKURSU 

NA „MISTRZ RECYKLINGU” 

 

 
1. Organizator 

Ośrodek Wsparcia Dziennego, ul. Mickiewicza 7 

59-800 Lubań, tel. 75 722 39 69,  

e-mail: ddzpluban@poczta.onet.pl 

http://luban.pl/owd 

2. Warunki uczestnictwa 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przedmiotu z odpadów (kartony, papier, butelki 

plastikowe, worki itp.), który może być wykorzystany w życiu codziennym.  

3. Praca powinna być wykonana własnoręczne w dowolnej technice plastycznej. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę. 

5. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

6. Prace należy dostarczyć osobiście do Ośrodka Wsparcia Dziennego lub przesłać na adres: 

Ośrodek Wsparcia Dziennego ul. Mickiewicza 7, 59-800 Lubań do dnia 15.04.2019r. 

7. Do pracy należy dołączyć kartkę z danymi osobowymi uczestnika konkursu tj.  

imię, nazwisko, wiek, szkoła, dane opiekuna i kontakt. 

3. Nagrody 

1. Organizator dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna I, II i III 

nagrodę w klasach: 

• I- IV 

• V- VIII 

 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody- odbiór nagród zostanie ustalony 

indywidualnie i odbędzie się w siedzibie Ośrodka Wsparcia Dziennego ul. Mickiewicza 7     

w Lubaniu. 

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań oraz na 

stronie Facebook Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu. 

 



4. Uwagi końcowe 

1. Organizator nie odpowiada za zniszczone prace podczas przesyłki. 

2. Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i 

informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach 

reklamowych  organizatora oraz w mediach i na stronach internetowych. 

4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

uczestnictwo w konkursie.  

6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dołączenia pisemnego oświadczenia o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz na wykonywanie zdjęć przez OWD 

podczas rozstrzygnięcia konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach 

promocyjnych, mediach, gazetach oraz stronach internetowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu 
 Konkursu 

„Mistrz 

recyklingu” 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział  

w  Konkursie „Mistrz recyklingu” przez Ośrodek Wsparcia Dziennego 

w Lubaniu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka  

 

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

.................................................................................…..  
 / imię i nazwisko dziecka /    / wiek  dziecka/ 
w celu wykonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu 

organizowanego przez Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).  

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz publiczne jego 

wykorzystanie w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych                                 

z realizowanym wydarzeniem kulturalnym.  

…............................................ …................................................. 
miejscowość i data  podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 
Załącznik nr 2 

do Regulaminu  
 Konkursu 

„Mistrz 

recyklingu” 

ZGŁOSZENIE PRACY KONKURSOWEJ 

„MISTRZ RECYKLINGU” 

Dane   uczestnika:  

imię i nazwisko...................................................................................................................................... 

wiek …................................................................................................................................................... 

szkoła …................................................................................................................................................ 

klasa …................................................................................................................................................... 

Dane opiekuna: 



imię i nazwisko..................................................................................................................................... 

kontakt ….............................................................................................................................................. 


