
Uczestnicy konkursu

Cele konkursu

  REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 
„ZRÓB COŚ Z NICZEGO – BĄDŹ EKO”

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce,
tel. 74 84 49 311 wew. 42, e-mail: promocja@boguszow-gorce.pl, www. boguszow-gorce.pl. 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Boguszowa-Gorc – 
dzieci w wieku od 3 do 11 lat oraz ich rodziców.

Ukazanie możliwości kreatywnego powtórnego zastosowania 
odpadów, propagowanie działań proekologicznych wśród 
dzieci, zwiększenie wiedzy na temat selektywnej zbiórki 
odpadów, popularyzowanie dobrych nawyków dbałości 
o czystość w mieście i najbliższym otoczeniu, popularyzacja 
plastycznej twórczości dziecięcej.

Prace konkursowe

1. Dzieci wraz z rodzicami przygotowują prace plastyczne 
wykonane z użyciem odpadów nadających się do recyklingu.
Mogą to być np. zabawki, biżuteria lub inne przedmioty 
codziennego użytku. Do wykonania pracy konkursowej 
należy użyć jednego z rodzajów odpadów: 

•  metale i tworzywa sztuczne
•  papier 
•  szkło 
•  odpady zielone 

Prace muszą być zgodne z tematem, czyli przedstawiać 
możliwości powtórnego wykorzystania odpadów.

2. Praca konkursowa powinna mieć charakter formy 
przestrzennej nieprzekraczającej wymiarów 
60x60x60 cm, ale nie mniejszej niż 10x10x10 cm (długość 
x szerokość x wysokość).

3. Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę. 
4. Prace plastyczne prosimy dostarczyć w terminie

do 16.03.2018r. do siedziby Urzędu Miejskiego
w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1. 

5. Prace należy podpisać podając imię, nazwisko, wiek
oraz numer telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka. 

6. Oceny prac plastycznych dokona komisja konkursowa 
powołana przez p.f. Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. 

7. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących 
kryteriów: zgodność z tematem, estetyka, wykorzystanie 
odpadów z uwzględnieniem zasad segregacji.

8. Nadesłane prace pozostaną w dyspozycji organizatora, 
a najciekawsze prace będą zaprezentowane na stronie 
internetowej Gminy Miasto Boguszów-Gorce 
www.boguszow-gorce.pl oraz fanpage’u Gmina Miasto 
Boguszów-Gorce. 

9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu 
wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, w celu działań 
promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych 
osobowych laureatów konkursu niezbędnych dla
realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000).

10. Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza akceptację 
regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie 
ewentualnego wizerunku uczestnika.

Harmonogram konkursu

1. Dostarczanie prac do 16.03.2021 r.
2. Ocena prac przez komisję konkursową w dniu 17.03.2021 r. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 18.03.2021 r. 

na FB Gmina Miasto Boguszów Gorce oraz na stronie 
internetowej www.boguszow-gorce.pl.

Nagrody

1. Prace będą oceniane w w dwóch kategoriach wiekowych:
•  I – dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
•  II – dzieci w wieku od 7 do 11 lat 

2. Laureaci pierwszych 3 miejsc z obu kategorii wiekowych 
otrzymają nagrody ufundowane przez Gminę Miasto 
Boguszów-Gorce.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobny upominek. 
4. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród 

Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą 
telefoniczną. Informacja o Laureatach konkursu będzie 
również udostępniona na FB Gmina Miasto Boguszów- 
Gorce oraz na stronie www.boguszow-gorce.pl.

Publikowanie prac

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich 
nieodpłatne wykorzystywanie do promocji i wydania publikacji 
w wersji papierowej i elektronicznej. Organizator zastrzega 
sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, 
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w tym 
społecznościowych i wykorzystania ich w innej formie podając 
dane autora (imię i nazwisko).

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 
warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace 
złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych 
danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 
opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń 
sporządzonych przez Uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 
w zasadach konkursu podczas jego trwania.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy
do Organizatora.

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje 
do czasu jego zakończenia.


