
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 
„ Z EKOLOGI

 
 
 

Celem Konkursu jest stałe podnoszenie wiedzy na temat 
i selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijanie inwencji twórczej, 
kreatywności  i aktywności wś
 

Organizatorem Konkursu jest Prowod sp. z o. o. z siedzib
3. 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 
wiekowych: 6 do 9 lat oraz 10 do 13 lat
2. Tematem konkursu dla grupy wiekowej
    6 – 9 lat jest „ Segregacja O
    10 – 13 lat jest „ Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
3. Aby wziąć udział w Konkursie, nale

• wykonać prace o dowolnej technice
w formacie A3 (liczy się

• opisać pracę na odwrocie wg wzoru:
Imię, Nazwisko 
Wiek 
Miejscowość 
Telefon kontaktowy 
Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. 
Prace nie podpisane, anonimowe nie b

• dostarczyć prace osobiś
ul. Kośnego 3, 46-020 Czarnow
ww. adresy (decyduje data wpływu, prace nadesłane po terminie 

• termin składania prac:
4. Prace nadesłane na konkurs musz
    Niepublikowanymi. 
5. Każdy z uczestników konkursu
6. Wyniki konkursu zostaną
www.prowod.pl, Urzędu Gminy Dobrze
Grupy Lokalnej Balaton www.grupalokalna.pl
 

§ 4 Wyniki konkursu, nagrody 
1. Komisja konkursowa  powołan

laureatów konkursu. 
2. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 
„ Z EKOLOGI Ą NA CO DZIEŃ”  

§ 1 Cel konkursu 
onkursu jest stałe podnoszenie wiedzy na temat prawidłowego gospodarowania                           

i selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijanie inwencji twórczej, 
ści wśród  dzieci i młodzieży w Gminie Dobrzeń Wielki

§ 2 Organizator konkursu 
kursu jest Prowod sp. z o. o. z siedzibą  w Czarnowąsach, ulica Ko

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu Gminy Dobrzeń Wielki w dwóch grupach 

10 do 13 lat. 
konkursu dla grupy wiekowej: 

Segregacja Odpadów”  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

 udział w Konkursie, należy: 
dowolnej technice, z dowolnego materiału na papierze typu brystol, 

liczy się pomysłowość oraz technika wykonania) 
na odwrocie wg wzoru: 

ż ć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. 
podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 prace osobiście w firmie Prowod sp. z o.o.: 

020 Czarnowąsy lub ul. Rynek 4, 46-082 Kup, bą
ww. adresy (decyduje data wpływu, prace nadesłane po terminie będą
termin składania prac: 28.10.2016r. - 10.11.2016r.   

onkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześ

dy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedną pracę. 
konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej spółki Prowod   

ędu Gminy Dobrzeń Wielki www.dobrzenwielki.pl
www.grupalokalna.pl w terminie 14-18.11.2016r.

Wyniki konkursu, nagrody oraz zasady ich przyznawania
powołana przez organizatora,  spośród przekazanych prac wyłoni 

 oceniane w dwóch grupach wiekowych.  
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3. Komisja konkursowa będzie oceniać: pomysłowość w przedstawieniu tematyki konkursu, 
kreatywność wykonania pracy, wartości kompozycyjne, wartości kolorystyczne. 

4. Prace wyłonione przez komisję konkursową zostaną zamieszczone w harmonogramie 
wywozu odpadów z terenu Gminy Dobrzeń Wielki na 2017 rok. 

5. W każdej grupie wiekowej komisja konkursowa przyzna nagrody, odpowiednio: 
I miejsce – Tablet Lenovo A7-30 
II miejsce – Philips zestaw słuchawkowy Bluetooth SHB3060 
III miejsce - Głośnik bezprzewodowy bluetooth JBL 

6. Zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do siedziby firmy Prowod na 
wręczenie nagród, dokładny termin zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników 
konkursu na stronie internetowej spółki Prowod   www.prowod.pl, Urzędu Gminy 
Dobrzeń Wielki www.dobrzenwielki.pl oraz na portalu Grupy Lokalnej Balaton 
www.grupalokalna.pl. 

7. Nagrody fundowane są przez organizatora konkursu. 
8. Majątkowe prawa autorskie do przekazanych prac przechodzą nieodpłatnie na 

organizatora konkursu w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, rozpowszechniania, 
publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania prac w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, wykorzystanie na własny użytek, wielokrotnego udostępniania i 
przekazywania osobom trzecim, w tym poprzez zamieszczenie na  stronie internetowej 
Prowod sp. z o.o. www.prowod.pl, portalu Grupy Lokalnej Balaton 
www.grupalokalna.pl, Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki www.dobrzenwielki.pl oraz w 
harmonogramie wywozu odpadów z terenu Gminy Dobrzeń Wielki na 2017 rok. 

9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 
równowartość pieniężną. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 
1.Przekazując pracę na konkurs, prawny opiekun uczestnika zgadza się na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na potrzeby realizacji praw autorskich, o 
których mowa w postanowieniu ust.8  § 4 niniejszego Regulaminu. 
 
2.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w całości, uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza,  iż 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  
 


