
„Ukryte oblicze starych przedmiotów. Zrób coś 

nowego ze starego” – konkurs ekologiczny 

Tematem konkursu jest upcycling, czyli ponowne przetwarzanie surowców 

wtórnych, wytwarzanie ze starych lub niepotrzebnych rzeczy nowych, tak aby 

mogły służyć nam dalej w nowych formach, z jednoczesnym podniesieniem ich 

wartości. 

1. Organizator 

III Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Lesznie 

 

2. Czas trwania konkursu 

Grudzień 2016 – marzec 2017 

Termin składania prac upływa 31 marca 2017r. o godz. 15.00 

 

3. Cele konkursu 

- propagowanie ekologicznego stylu życia, 

-  wprowadzenie zmian w gospodarowaniu odpadami,  korzystnych dla 

całej społeczności, 

- szerzenie idei upcyclingu - propagowanie dobrych praktyk powtórnego 

wykorzystywania odpadów, z których mogą powstawać produkty             

o wartości wyższej niż przetwarzane surowce, 

- rozwój kreatywności  i wrażliwości estetycznej, 

- uwrażliwienie młodzieży na problem zaśmiecania naszej planety        

oraz kształtowanie nawyków segregacji śmieci, 

- wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

 

 

 



4. Warunki uczestnictwa w konkursie  

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych           

i ponadgimnazjalnych miasta Leszna. Przeprowadzony zostanie w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

I. Uczniowie gimnazjum, 

II. Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. 

Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie indywidualnie lub w zespołach 

dwuosobowych z danej kategorii wiekowej. Warunkiem uczestnictwa     

w Konkursie jest spełnienie wymagań formalnych (przesłanie zgłoszenia 

na adres e- mail: 3loleszno@op.pl z dopiskiem „Ukryte oblicze starych 

przedmiotów. Zrób coś nowego ze starego” do 30 stycznia 2017r. ) 

5. Zasady konkursu 

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu 

upcyclingowego przedmiotu użytkowego, wykorzystując przy tym 

różnorodne techniki, produkty z dowolnych surowców wtórnych. Ważne, 

aby to, co powstanie miało zupełnie nowe zastosowanie.  

Konkurs zakłada przygotowanie przez uczniów: 

1.  projektu upcyclingowego przedmiotu codziennego użytku w formie 

zdjęć (max. 6.) zawierających: 

- źródło inspiracji do stworzenia danego projektu, 

- przeznaczenie użytkowe stworzonego przedmiotu, 

- proces tworzenia, konstrukcji projektu (wykorzystane materiały                

i narzędzia), 

- efekt końcowy pracy uczniów, 

2. Przedłożenie gotowego przedmiotu użytkowego. 

 



6. Ocena pracy konkursowej 

Ocenie jury podlegać będzie: 

- zdjęcia zawierające wszystkie wymienione w punkcie 5 elementy 

projektu, 

- upcyclingowy przedmiot użytkowy, 

- funkcjonalność i użyteczność przedmiotu, 

- kreatywność, oryginalność i samodzielność w sposobie wykorzystania 

materiału (zastosowanie zasad upcyclingu), 

- walory estetyczne, dekoracyjne i edukacyjne przedmiotu 

7. Nagrody 

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2017r. 
Szczegółowe informacje, lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona 
na internetowej stronie III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego 
w Lesznie. Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są 
atrakcyjne nagrody. Nagrody dla zwycięzców w każdej kategorii zostaną 
wręczone podczas wystawy prac konkursowych. 

Wystawa  prac planowana jest w czerwcu 2017r. (o miejscu  i czasie 

wernisażu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową). 

8. Postanowienia końcowe 

 

Prace z podpisem: (Imię i nazwisko ucznia oraz klasa i nazwa szkoły) 

należy składać w sekretariacie III Liceum Ogólnokształcącego                   

im. J. Słowackiego, pl. Kościuszki 5, 64 – 100 Leszno 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia przyjęcia ilości prac 

konkursowych z danej szkoły do trzech prac w każdej kategorii wiekowej, 

w przypadku dużego zainteresowania konkursem. 



Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie              

z Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. nr 133, poz. 883). 

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

Zapraszamy do udziału !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego 

pl. Kościuszki 5 

64-100 Leszno 

„Ukryte oblicze starych przedmiotów. Zrób coś 

nowego ze starego” – konkurs ekologiczny 

 

Karta zgłoszenia 

 

1. Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………. 

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

2. Adres szkoły…………………………………………………………………………………… 

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

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

telefon…………………………………………………………………………………………… 

e – mail szkoły……………………………………………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko Szkolnego koordynatora Konkursu……………………….. 

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

e – mail Szkolnego Koordynatora…………………………………………………… 

4. Lista uczniów zgłoszonych do konkursu…………………………………………. 

 

  

 

 
 
 
 
 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.), dalej ustawa o ochronie 

danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz 

oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu: 

„Ukryte oblicze starych przedmiotów. Zrób coś nowego ze starego” organizowanego przez III Liceum 

Ogólnokształcące  im. J. Słowackiego w Lesznie oraz wykorzystanie tego wizerunku oraz danych 

osobowych poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły oraz funpagu  Konkursu w celu 

informacji i promocji. 

Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w niżej podanym celu  

i zakresie. 

Zakres danych: imię, nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń. Do danych będą mieli 

dostęp: Organizator Konkursu „Ukryte oblicze starych przedmiotów. Zrób coś nowego ze starego”, 

sponsor Gaz – System S.A. 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, że zostałem 

poinformowany, iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Irma Polaszek nauczyciel III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, koordynator Konkursu. 

2) dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym wyżej celem,  

3) dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

4) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka oraz ich 

poprawiania, 

5) dane podaję dobrowolnie. 

 

.................................................................... 

imię i nazwisko ucznia  

 

 

…………………………………………                                       …………………………………… 

( data)                                                                                                           (podpis rodzica) 

  



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.), dalej ustawa o ochronie 

danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz 

oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu: 

„Śmieci w moim mieście” organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego    

w Lesznie oraz wykorzystanie tego wizerunku oraz danych osobowych poprzez umieszczanie ich na 

stronie internetowej szkoły oraz funpagu  Konkursu w celu informacji i promocji. 

Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w niżej podanym celu  

i zakresie. 

Zakres danych: imię, nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń. Do danych będą mieli 

dostęp: Organizator Konkursu „Śmieci w moim mieście”, sponsor Gaz – System S.A. 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, że zostałem 

poinformowany, iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Irma Polaszek nauczyciel III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, koordynator Konkursu. 

2) dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym wyżej celem,  

3) dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

4) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka oraz ich 

poprawiania, 

5) dane podaję dobrowolnie. 

 

.................................................................... 

imię i nazwisko ucznia  

 

 

 

…………………………………………                                       …………………………………… 

( data)                                                                                                           (podpis rodzica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 5 


