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Ogólnopolski konkurs plastyczny 

 „Sport dla Wszystkich, Recykling dla Ka żdego” 
 
 

Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL działająca od 1995 
roku w trosce o środowisko naturalne oraz zgodnie z celami statutowym edukacji ekologicznej na 
przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny 
pod hasłem: „Sport dla Wszystkich, Recykling dla Każdego”. Konkurs prowadzony jest w ramach 
globalnej inicjatywy „Take Back Your Streets!” realizowanej przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich TAFISA, będąca organizacją działającą w obszarze sportu 
powszechnego zrzeszającą około 200 członków o statusie organizacji rządowych i pozarządowych 
z ponad 130 państw. Celem “Take Back Your Streets!” jest promowanie aktywności fizycznej jako 
części codziennego życia oraz przywrócenie przestrzeni publicznych, takich jak ulice, parki, skwery 
jako miejsc do organizacji wydarzeń sportowych, festiwali i codziennej aktywności fizycznej. 
 
 
Patroni / Partnerzy 
Konkurs realizowany jest pod Honorowym Patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki. 
Partnerem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich TAFISA* z siedzibą  
w Frankfurcie, Niemcy. 
 

 
Cel konkursu: 
- stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej w formie dowolnej pracy plastycznej, 
- połączenie w pracach tematu konkursu, czyli sportu i recyklingu, 
- promocja recyklingu aluminiowych puszek po napojach jako przykład dbałości o środowisko, 
- promocja aktywności fizycznej jako części codziennego życia. 
 
Organizator 
Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL ul. Mariensztat 8, 00-302 
Warszawa, KRS: 0000101538. 
 
Osobą udzielającą informacji oraz odpowiedzialną za organizację konkursu ze strony Organizatora 
jest Artur Łobocki – członek zarządu Fundacji RECAL tel. 605 591 865, e-mail: 
artur.lobocki@recal.pl. 
 
Czas realizacji 
Termin nadsyłania prac upływa w dniu 20 listopada 2016 roku (decyduje data dostarczenia pracy). 
Termin rozstrzygnięcia i publikacji wyników do 15 grudnia 2016 roku. 
 
Warunki uczestnictwa 
• Konkurs obejmuje prace z zakresu rzeźby, malarstwa, rysunku, grafiki; skierowany jest do 

przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku do 18 lat. 
• Każdy autor może zgłosić do 2 prac. 
• Maksymalna wielkość rzeźb – żaden wymiar nie może przekroczyć 50 cm. Maksymalny format 

malarstwa, rysunku, grafiki to A2 (w przypadku większych formatów prosimy aby były to 
odpowiednio grube kartki). Prace zgłoszone do konkursu muszą być własnością autorów. 
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Prace winny być opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem, adresem, kontaktem telefonicznym i e-
mailowym do opiekunów oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
konkursu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.recal.pl. 

 
Prace należy przesłać na koszt własny na adres: Fundacja RECAL, ul. Mariensztat 8, 
00-302 Warszawa , z dopiskiem Konkurs „Sport dla Wszystkich, Recykling dla Ka żdego”.  
Prace przesłane za pobraniem nie zostaną odebrane. 
 
Rozstrzygni ęcie konkursu   
O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną. 
Termin rozstrzygnięcia i publikacji wyników na stronie internetowej www.recal.pl w terminie do 15 
grudnia 2016 roku. 
 
Do rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie Jury, w skład, którego wejdą przedstawiciele 
Fundacji RECAL, TAFISA oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizatorzy zastrzegają sobie 
możliwość poszerzenia składu komisji o reprezentantów innych środowisk, w tym artystów-
plastyków. 
 
 
Nagroda Grand Prix: rower z ram ą aluminiow ą (nagroda o warto ści 3.000 zł). 
 
Dodatkowe nagrody - wyróżnienia 
- 3 tablety (o warto ści około 500 zł) 
- 7 aluminiowych hulajnóg (o warto ści około 300 zł) 
- 50 notesów i koszulek bawełnianych “Take Back You r Streets!” oraz Fundacji 
RECAL. 
 
 
Informacje ko ńcowe 
1) Uczestnik po przez zgłoszenie wyraża zgodę na publikację nadesłanych prac przez 

Organizatora oraz Partnerów Konkursu bez uiszczania honorariów. Zgoda dotyczy 
niekomercyjnego wykorzystania oraz publikacji (także w Internecie) zgłoszonej pracy 
konkursowej. Zgoda dotyczy także druku, zapisu magnetycznego, dystrybucji techniką 
cyfrową, publicznego wykonania, reemisji w mediach. 

2) Organizator zobowiązuje się przy publikowaniu pracy do każdorazowego zamieszczania 
informacji o autorze poprzez podanie jego imienia i nazwiska. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo adaptacji zwycięskich prac do potrzeb równych technologii 
druku. 

4) Organizator nie odsyła nadesłanych prac. 
5) Nie ma możliwości zamiany nagród na równowartość pieniężną. 


