
REGULAMIN  KONKURSU  

„Zostań EKOistą”  
 

  

 
  

§1Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu są wykonane  prace z surowców wtórnych: rzeźby, maskotki, 
przedmioty użytkowe,makiety, obrazki, stroje, plakaty. 
                                                 

§2 
 Organizator Konkursu  

 Organizatorem  Konkursu jest Gryfiński Dom Kultury 

§3 
Cel konkursu 

Celem Konkursu jest kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiskaprzyrodniczego 
oraz uświadomienie  jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz jak zapobiegać 
ichpowstawaniu. 

§4                                                                                                                                                                       
Założenia konkursu 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zgłoszenia na adres e-mail: 
kela13@wp.pl  lub tel. 667710303 w terminie do 20.07.2013r (załącznik nr 1) 

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.    
3. Praca powinna być wykonana w jak największym stopniu z materiałów wtórnych. 
4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną  pracę. 
5. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

- dzieci ze szkół podstawowych  

- młodzież gimnazjalna  

- młodzież ponadgimnazjalna i dorośli  

6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach 

7. Prezentacja prac odbędzie się 27 lipca 2013 roku podczas trwania IV Festiwalu   
Twórczości Ludowej w Bartkowie. 



 

                                                                    §5 
                                                 Ocena prac konkursowych 

1. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając 
laureatów. 

2. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który będzie 

podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

3. Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria: bogactwo 

wykorzystania surowców wtórnych, pomysłowość, użyteczność wykonanego 

projektu, estetyka. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
5. Rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas 

trwania festiwalu. 

 

                                                                     §6 
                                                               Nagrody 

 Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody i dyplomy: 

− I miejsce – aparat fotograficzny, 
− II miejsce – nagroda książkowa, 
− III miejsce – nagroda książkowa. 

                                                                    §7 
                                                         Warunki ogólne 

1. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje prace/projekty do Konkursu, 

jednoznacznie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 

osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do 

prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 



                                                                    §8 
                                   Prawo własności i prawo wykorzystania prac 

       Zgłoszona praca/projekt staje się własnością Organizatorów. 

§9 

                                                 Postanowienia końcowe 

1. Najciekawsze prace/projekty mogą zostać sfotografowane i opublikowane. 
2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym 

zakresie podejmuje organizator konkursu. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy pracy 

 

Dane osoby zgłaszającej pracę: 

1.Imię i nazwisko:………………………………………………..……………. 

2. Wiek …………… 

3. Adres korespondencyjny:………………………………………….… 

Informacje na temat zgłaszanej pracy: 

Nazwa pracy/projektu:…………………………………………….…... 

Opis pracy/projektu (napisz kilka słów na jego temat, od 250 do 400 znaków) 

…………………………………………………………………………….… 

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

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

………………….………………………………………………………….. 

Wykorzystane materiały (wymień wszystkie): 

………………………………………………………………………… 

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

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

………………….……………………………………………........... 

 

data .........................................                             podpis  …………………………… 
 


