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KONKURS 

„DRUGIE ŻYCIE ODPADU” 

 

I. Organizatorem jest firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Maz.  

przy udziale Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

 

II. Celem konkursu jest promowanie działań proekologicznych poprzez 

pokazywanie w jaki sposób można przetworzyć i powtórnie wykorzystać 

odpady a także podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska  

i gospodarki odpadami, rozwijanie wrażliwości ekologicznej. 

 

III. Konkurs rozpocznie się 15.03.2022 r. a zakończy 30.04.2022 r. 

 

IV. Prace powinny być złożone do  06.05.2022 r. w sekretariacie placówki 

oświatowej, która przekaże wszystkie prace organizatorowi konkursu wraz 

z kartą zgłoszenia, którą należy przykleić na odwrocie pracy. 

 

V. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 13.05.2022 r. włącznie. 

 

VI. W konkursie wezmą udział prace wykonane dowolna techniką 

 o dowolnym formacie. Hasło konkursu to „DRUGIE ŻYCIE ODPADU”.  

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

 
VII. Każdy uczestnik konkursu tworzy z odpadów nową, użyteczną rzecz, którą 

będzie można wykorzystać w życiu codziennym (na przykład w domu, 

ogrodzie, w czasie zakupów). 
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VIII. Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę brane będą: użyteczność, 

zastosowanie, pomysłowość wykonania oraz wykorzystanie odpadów. 
 

IX. W kategorii wiekowej uczniowie klas 0 – IV szkół podstawowych zostanie 

wyłonionych 3 laureatów (I – III miejsce) i jedno wyróżnienie. 

 

X. W kategorii wiekowej uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych zostanie 

wyłonionych 3 laureatów (I – III miejsce) i jedno wyróżnienie. 

 

XI. W kategorii „przedszkolak” zostanie wyłonionych 3 laureatów  

(I – III miejsce) i jedno wyróżnienie. 

 

XII. Organizator może przyznać dodatkową ilość wyróżnień w każdej kategorii 

wiekowej. 

 

XIII. Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

Autorzy najładniejszych prac otrzymają nagrody a z nadesłanych prac 

zostanie utworzona fotogaleria, która będzie dostępna na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki.  

 

XIV. Nadesłane prace mogą być wykorzystywane i publikowane przez 

organizatorów.  

 

XV. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich 

równowartość pieniężną. Fundatorem nagród jest firma ENERIS Surowce 

S.A. Oddział w Tomaszowie Maz.  

 

XVI. Odebranie nagrody będzie potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna 

uczestnika na oświadczeniu. 

 
 


