
 KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„UBIERZ SIĘ W EUROPĘ”
KONKURS UPCYCLINGOWY



W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, 
spotkania z kulturą krajów europejskich, animacje dla dzieci i dorosłych,          
gra miejska KRASNALowa przyGOda, konkursy, warsztaty: z fotografii         
otworkowej,  z upcyclingu, z drobnych napraw rowerowych, jazda na               
rowerze-blenderze produkującym owocowe koktajle, znakowanie rowerów, 
nauka pierwszej pomocy, joga.

To zaledwie kilka atrakcji, jakie czekają w Parku Staromiejskim...

PIKNIK EUROPEJSKI: 
Park Staromiejski przy Teatrze Lalek:   godz. 10:00 - 14:00
(plac Teatralny 4)
Gra miejska KRASNALowa przyGOda:  godz. 10:00 - 13:30

DEBATA MIĘDZYPOKOLENIOWA:
Jakie jest Twoje ID? Różnorodność - szansa czy zagrożenie? 
– warsztat Fundacji Evens, Barbara:   godz. 16:00 - 19:00

maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji 
Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK     
w Parku Staromiejskim!



KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„UBIERZ SIĘ W EUROPĘ”
 

KONKURS UPCYCLINGOWY

OPIS KONKURSU dla pedagogów

Konkurs upcyclingowy „Ubierz się w Europę” polega na stworzeniu przez klasę oryginalnego stroju przedstawiającego 
tytułowego Europejczyka. Wymogiem jest użycie produktów codziennego użytku, takich jak: kartony, styropiany, 
pudełka czy patyczki. Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zdjęcie stroju i wysłać je pod wskazany adres mailowy 
wraz z krótkim opisem. Najciekawsze propozycje zostaną wyróżnione: trzy w kategorii wiekowej klas 1-3 oraz trzy  
w kategorii klas 4-6. Dnia 9 maja podczas obchodów Dnia Europy nastąpi prezentacja finałowych strojów na scenie 
oraz przyznanie nagród.

OPIS KONKURSU dla uczniów

Czy Ty i Twoja klasa jesteście kreatywni, zabawni oraz odważni? Weźcie udział w konkursie upcyclingowym  
„Ubierz się w Europę"! Zbierzcie produkty, którym można dać drugie życie, np.: kartony, butelki, styropian, pudełka, 
puszki, patyczki i za ich pomocą stwórzcie strój symbolizujący Europejczyka. Zróbcie sobie zdjęcie i wraz z krótkim opisem 
wyślijcie do nas! Najlepsze projekty zaprezentują się 9 maja podczas obchodów Dnia Europy w Parku Staromiejskim. 
Dla uczestników przewidziane są nagrody!



KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Regulamin konkursu upcyclingowego „Ubierz się w Europę”

§ 1 Organizator
1. Organizatorem konkursu „Ubierz się w Europę” jest Agencja Eventowa Silesia Group Michał Zimończyk, zwana dalej Organizatorem.
2. Gra jest organizowana we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji 

Europejskiej we Wrocławiu w ramach obchodów dnia Europy 2016.

§ 2 Uczestnicy
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej nieograniczoną zdolność do czynności 

prawnych i uprawnionej do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią.
3. Osoby niepełnoletnie pragnące wziąć udział w konkursie bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna według wzoru 

stanowiącego załącznik numer 1 niniejszego regulaminu. Zgoda musi być dostarczona Organizatorowi najpóźniej w chwili rozpoczęcia 
konkursu.

4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Każdy z Uczestników powinien być 
w dobrym stanie zdrowia.

5. Uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizator nie zapewnia dla Uczestników konkursu 
opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie.

§ 3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie na adres h.kiec@silesia-group.com do dnia 29 kwietnia 2016 roku (piątek). 
2. Zgłoszenie powinno składać się z karty zgłoszeniowej, zdjęcia stroju konkursowego w rozmiarze nie mniejszym niż 2MB oraz krótkiego 

opisu stroju.
3. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych oraz najbardziej pomysłowych strojów europejskich zrobionych z upcyclingowych 

przedmiotów.
4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej. 
5. Konkurs podzielony jest na następujące kategorie wiekowe: klasy 1-3 oraz klasy 4-6.
6. Drużyna może składać się z uczniów tylko jednej klasy.
7. Do finału konkursu zostaną wyłonione po 3 drużyny z każdej kategorii wiekowej.
8. Drużyny finałowe zostaną wyłonione przez jury na podstawie:
         - kreatywnego pomysłu
         - ciekawie zastosowanych przedmiotów upcyclingowych.
9. Finał konkursu odbywa się dnia 09.05.2016r. we Wrocławiu o godzinie 11.00 na scenie głównej w Parku Staromiejskim.
10. Wybrane drużyny o dostaniu się do Finału zostaną poinformowane drogą mailową dnia 04 maja 2016 roku (środa).
11. Udział w konkursie nie podlega opłacie.
12. W przypadku naruszania przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu lub innego nagannego zachowania Organizator może 

wykluczyć go z konkursu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników konkursu mogące naruszyć dobra osobiste osób trzecich  

lub porządek publiczny.
14. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez wszystkich członków Zespołu.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych przez niniejszy Regulamin, a także w zakresie jego interpretacji, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.



KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Załącznik nr. 1 Regulaminu

Zgoda na udział Dziecka w konkursie

(imię i nazwisko opiekuna)

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy)

Ja, niżej podpisany/a                                                                                                               , oświadczam pod rygorem odpowiedzialności prawnej, iż:

1. Jestem prawnym opiekunem Dziecka
2. Zapoznałem (łam) się z treścią regulaminu Konkursu upcyclingowego „Ubierz się w Europę” i akceptuję wszystkie jego postanowienia,  

w tym okoliczność, iż Organizator nie zapewnia dla uczestników konkursu opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków.

3. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w konkursie.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka dla celów związanych z jego uczestnictwem  

w konkursie oraz na przetwarzanie jego wizerunku na stronie internetowej Organizatora i na Facebooku.

Wrocław dn.          .        .....................................

     (czytelny podpis)



KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Załącznik nr. 2 Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Ubierz się w Europę”

Nazwa stroju:

Kapitan drużyny: 

Opiekun drużyny: 
(pełnoletnia osoba decydująca w grupie)

Nazwa drużyny:

E-mail: 

Telefon:

Opis stroju

Podpisanie Formularzu Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu konkursu.

Wyrażamy zgodę na:
1. Przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.97  

o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883);
2. Robienie nam zdjęć podczas zabawy i przetwarzanie wizerunku na stronie internetowej Organizatora i Facebooku.

Wrocław dn.          .        .....................................

     (czytelny podpis)



WIĘCEJ INFORMACJI

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej:
www.ec.europa.eu/polska/wroclaw

dagna.LEWANDOWSKA@ext.ec.europa.eu
+48 71 324 09 04

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego:
www.europarl.pl/wroclaw

epwroclaw@ep.europa.eu
+48 71 337 6363

KWESTIE ORGANIZACYJNE
h.kiec@silesia-group.com

+ 48 533 560 280


