
Regulamin konkursu „Pojemnik marzeń” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. Św. Michała 43. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. 

3. Celem konkursu jest pokazanie, że „zwykła rzecz” jaką jest pojemnik na odpady może w naszej 

wyobraźni stać się rzeczą niezwykłą. 

4. Czas trwania konkursu: 

Konkurs trwa od ogłoszenia konkursu (za dzień ogłoszenia konkursu uznaje się dzień zamieszczenia 

informacji o konkursie na stronie internetowej www.goap.org.pl) do dnia 31.07.2015r. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być tylko uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych mających 

siedzibę na terenie gmin członkowskich Związku (gm. Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, 

Murowana Goślina, Oborniki Wlkp., Pobiedziska, Swarzędz) oraz miasta Poznania. 

6. Wymagania formalne prac konkursowych: 

1) Technika prac dowolna, na kartce/tekturze w wymiarze a4. 

2) Zgłoszona praca ma przedstawiać  projekt pojemnika na odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne 

lub odpady zielone. Praca powinna zostać przygotowana w taki sposób, by jej ekspozycja była 

możliwa w pionie, tzn. ma stanowić „obraz”, a nie „makietę”. 

7. Zgłoszenia: 

1) Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

2)Do każdej pracy musi zostać załączone zgłoszenie konkursowe (Załącznik do Regulaminu konkursu)  

podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy. 

3) Prace należy dostarczyć do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” lub jego delegatury w gminie (osobiście lub pocztą) od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 

31.07.2015r. 

4) Prace dostarczone po 31.07.2015 nie zostaną uwzględnione. 

8. Nagrody: 

1) Organizator w wybrany przez siebie sposób wybierze najlepszy projekt: 

a) pojemnika na papier 

b) pojemnika na szkło 

c) pojemnika na tworzywa sztuczne 

d) pojemnika na odpady zielone  

2) Jedna wybrana  jako najlepsza praca zostanie wyróżniona nagrodą w postaci „śmieciarki z klocków 

Lego” (wartość ok. 150 zł). Organizator przyzna także nagrody za najlepsze prace, wybrane pośród 

nadesłanych w terminie projektów wymienionych w punkcie 8, podpunkcie 1). Nagrody stanowić będą 

zestawy gier edukacyjnych (wartość ok.75 zł).  

3) Organizator dopuszcza wyróżnienie innych, zgłoszonych zgodnie z Regulaminem prac 

i nagrodzenie ich zestawem gadżetów ZM GOAP. 

9. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej telefonicznie lub mailowo. 

10. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową do zwycięzców po ogłoszeniu wyników. 

11. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, zgadzają się z Regulaminem oraz wyrażają zgodę na 

wykorzystanie wykonanych prac  przez nich przez GOAP do promowania postaw proekologicznych np. 

poprzez wystawę prac. Uczestnicy (autorzy) prac konkursowych wyrażają zgodę na publikację prac na 

wszelkich polach eksploatacji. 

12. Rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

http://www.goap.org.pl/


 


