
REGULAMIN  KONKURSU  
„LEGNICA SEGREGUJE”  

 
1. ORGANIZATORZY:  

a) Młodzieżowa Rada Miejska Legnicy – zwana dalej MRM Legnicy; 
b) Urząd Miasta Legnicy Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. 

  
2.  UCZESTNICY KONKURSU:  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta  Legnicy. 
 

3. CEL KONKURSU:  
a) promowanie i upowszechnianie wśród młodzieży idei selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 
b) zwiększenie świadomości ekologicznej; 
c) promowanie zachowań mających na celu wtórne wykorzystanie odpadów 
d) rozwijanie wyobraźni i inicjatyw twórczych 
e) integracja uczniów. 

 
4. ZAKRES TEMATYCZNY:  

Tematyka prac plastycznych, fotografii lub prac medialnych powinna obejmować zagadnienia ściśle 
związane z promocją selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Legnicy. 
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:  
a) Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Legnicy, którzy 
wykonali prace plastyczne, fotografie lub prace multimedialne; 
b) Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną: malarstwo, rysunek, 
wydzieranka, wycinanka itp. w formacie min. A4 – 1 sztuka. 
W przypadku fotografii, muszą być one wywołane w formacie nie mniejszym niż 10x15 i nie 
większych niż 20x30 i może być ich maksymalnie 5 sztuk. 
W przypadku prac medialnych, muszą one zostać dostarczone na nośniku pendrive lub płycie                             
– 1 sztuka; 
c) Każda placówka ma możliwość wystosowania nieograniczonej ilości prac wykonanych 
indywidualnie przez jej uczniów. Jednakże jedna praca przypada na tylko jednego ucznia (1 film 
promujący lub 1 praca plastyczna lub 5 zdjęć); 
d) Termin nadsyłania prac upływa dnia 12 maja 2015r; 
e) Prace można dostarczać osobiście do Radnych MRM Legnicy lub plik prac szkolnych do 
sekretariatu Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy przy ul. Mickiewicza 3; 
f) Podsumowanie konkursu odbędzie się 18 maja 2015r w Młodzieżowym Centrum Kultury                           
w Legnicy podczas inauguracji wystawy która będzie trwać do 22 maja 2015 r. 
g) W przypadku braku zainteresowania konkursem organizator zastrzega sobie prawo jego odwołania. 
 

6. WYMOGI FORMALNE:  
Do prac należy dołączyć kartę informacyjną – w załączeniu. 
Przedstawienie karty informacyjnej jest warunkiem przyjęcia prac. 

 
 

7. KRYTERIA OCENY:  
Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:  

• zgodności z założeniami programu, 
• oryginalności i pomysłowości pracy,  
• czytelności przekazu, 
• różnorodności zastosowania metod i form. 

 
8. KOMISJA KONKURSOWA:  

a) Zespół organizacyjny konkursu powołuje Komisję Konkursową; 
b) Komisja Konkursowa powinna składać się z minimum trzech osób; 
c) Przewodniczący Komisji przedstawia wyniki końcowe w dniu organizacji podsumowania; 



d) Wynik końcowy jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 
 

9. NAGRODY:  
a) Nagrody rzeczowe dla laureatów ufundowało Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta Legnicy; 
b) Lista zwycięzców konkursu oraz najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie facebookowej 
Młodzieżowej Rady Miasta, stronie internetowej Młodzieżowego Centrum Kultury oraz Urzędu 
Miasta Legnicy w terminie do 19 maja 2015 r.; 
c) Wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2015 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy. 
 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
a) Prace zniszczone, nie spełniające warunków określonych w regulaminie, przekazane po terminie nie 
będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac oraz wszystkich kart informacyjnych. Prace 
będą podlegały zwrotowi do dnia 27 maja 2015r. 

 
Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie konkursu proszę kierować na facebookową stronę 
Młodzieżowej Rady Miasta Legnicy lub drogą mailową: mrmlegnica@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik 
 
 

KARTA INFORMACYJNA 
Konkurs „Legnica segreguje” 

 
 
Imię i nazwisko: 

Wiek: 

Nazwa szkoły: 

Telefon kontaktowy: 

Email: 

Krótki opis pracy: 

 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy oraz publikowanie imienia                     

i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Legnica oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy, a także na wykorzystanie w celach 

promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką 

na jakichkolwiek nośnikach bez ograniczeń co do ilości i nakładu. 

 W przypadku użycia utworu muzycznego do prezentacji multimedialnej posiadam zgodę na jej 

użycie i zwielokrotnianie. 

 
 
 
 
………………………………………................… 
Podpis uczestnika (w przypadku braku pełnoletniości czytelny 


