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Organizator i Uczestnicy konkursu 
 

1. Nazwa konkursu: Ekologiczna Doniczka/ Zabawka. 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Głogów z siedzibą w Głogowie, adres siedziby: 

67-200 Głogów, ul. Piaskowa 1, zwana dalej Organizatorem. 

3. Czynności konkursowe przeprowadza Referat Środowiska i Dróg Urzędu Gminy 

Głogów. 

4. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej, 

zamieszkujących na terenie gminy Głogów i będzie realizowany w następujących 

kategoriach: 

a) Kategoria A – uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej, 

b) Kategoria B – uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej. 

5. Uczestnicy niepełnoletni muszą być reprezentowani przez swoich przedstawicieli 

ustawowych/opiekunów. 

6. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 

7. Prace muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 

8. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także ich 

osoby najbliższe. 

 

Cel konkursu 

 
1. Poszerzenie świadomości ekologicznej związanej z prawidłową segregacją odpadów. 
2. Rozwój wiedzy w dziedzinie pozyskiwania surowców wtórnych oraz możliwości ich 

ponownego wykorzystania. 
3. Propagowanie proekologicznych działań mających na celu prawidłową segregację 

odpadów. 
4. Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie recyklingu i odzysku. 
5. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności, fantazji i wyobraźni  

w dziedzinie segregacji odpadów. 

 

Przedmiot konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie doniczki/zabawki  

z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych bądź materiałów pochodzenia 

naturalnego. 

2. Doniczka powinna być wykonana z materiałów ekologicznych i z recyklingu  

(np. karton po soku, butelkę po napoju, ceramiczną doniczkę, puszkę, słoik) oraz 

ozdobiona naturalnymi elementami (np. papier, drewno, kamyki, sznurki naturalne, 

mech, tkaniny, woreczek uszyty z tkaniny ). Można ją też wypleść z trawy, wikliny 

papierowej, ze sznurka. 



3. Zabawka powinna być wykonana z materiałów ekologicznych i naturalnych. Praca 

powinna być trwała i opatrzona zawieszką. 

4. Wykonana doniczka/zabawka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed 

zniszczeniem. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania prac. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Zgłoszenie prac następuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie 

określonym w ogłoszeniu o konkursie pracy zgodnej z wymaganiami określonymi                 

w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o konkursie. 

3. Uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy/opiekun składają w treści karty 

zgłoszeniowej oświadczenie o: 

a) spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa                              

w konkursie, 

b)  własnym autorstwie zgłaszanej pracy oraz, że przesłana praca stanowi jego 

wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących 

przepisów prawa, 

c) akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) przez Organizatora w celach 

prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                           

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie  

w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania 

informacji o konkursie oraz wydania nagrody w konkursie. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

d) prawach autorskich uczestnika konkursu do nadesłanej pracy, a jednocześnie 

wyrażeniu zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 

nadesłanych prac oraz opublikowanie imienia i nazwiska w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, w biuletynie Gminy Głogów, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Głogów oraz fanpage gminy na Facebooku, a także na 

wykorzystywanie w celach promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, 

modyfikowanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką na jakichkolwiek 

nośnikach bez ograniczeń, co do ilości i nakładu. 

4. Wyłonione drogą niniejszego konkursu prace w poszczególnych kategoriach stają się 

własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać 

oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.  

5. Prace konkursowe nadesłane bez Karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. 

 

 



Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 
1. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać w nieprzekraczalnym terminie                  

do dnia 26 września 2022 r. do godz. 15.30 siedzibie Urzędu Gminy Głogów,                         

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, II p., pokój 223.  

2. Terminem zgłoszenia prac jest data wpływu do tutejszego Urzędu. 

3. Prace złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w konkursie. 

 

Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Oceny złożonych prac i wyłonienia najlepszych prac dokonuje Komisja Konkursowa, 

zwana dalej „Komisją”. 

2. Przedstawicieli Komisji powołuje Organizator w drodze zarządzenia, w którym 

wskazuje Przewodniczącego. 

3. Komisja składa się z 3 do 5 osób. 

4. Komisja pracuje w trybie ustalonym w niniejszym Regulaminie. 

5. Komisja oceni prace po uprzedniej ocenie formalnej dokonanej przez Referat 

Środowiska i Dróg. 

6. Ocena Komisji obejmuje spełnienie wszystkich warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie oraz: 

a) zgodność z regulaminem i tematem konkursu, 

b) ujęcie tematu (oryginalność, pomysłowość, technika wykonania, estetyka pracy, 

pracochłonność), 

c) wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych, 

d) inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 

e) spełnienie podanych wytycznych, 

f) swoboda posługiwania się wybranymi technikami. 

7. Każdy przedstawiciel Komisji dokonuje wyboru 3 najlepszych w jego ocenie prac,              

nadając im punkty 1 – 3, adekwatnie do swojej oceny. Najwyższa liczba punktów 

oznacza najlepiej ocenioną pracę. 

8. Prace, który uzyskały największą liczbę punktów w danej kategorii zostaną ogłoszone  

zwycięzcami konkursu. Pozostałe prace, zgodnie z przyznaną punktacją otrzymają                

II i III miejsce. 

9. Organizator może przyznać także wyróżnienia. 

10. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje uczestnikowi konkursu odwołanie. 

11. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.gminaglogow.pl oraz na fanpage gminy na Facebooku. 

 

Nagrody 

 
1. Uczestnik konkursu w danej kategorii, którego praca otrzyma najwyższą punktację 

(zwycięzca konkursu) otrzyma nagrodę główną. 

2. Dwóch uczestników konkursu w każdej z kategorii, których prace otrzymają kolejno 

najwyższą punktację otrzymają upominki rzeczowe. 

3. O terminie i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo 

lub telefonicznie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska oraz wizerunku 

uczestników konkursu będących autorami nagrodzonych prac na stronach 

internetowych oraz w mediach, w celach informacyjnych i promocyjnych. 

http://www.gminaglogow.pl/


Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 

2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie www.gminaglogow.pl 

3. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź nierozstrzygnięciu 

konkursu Organizator podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Gminy. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu, jak również                           

za zgłoszenia, które nie dotarły w terminie z przyczyn od Organizatora niezależnych. 

5. Wszelkich informacji na temat konkursu i Regulaminu udzielają pracownicy Referatu 

Środowiska i Dróg pod numerem telefonu: 76 836 55 66 i pod adresem e-mail: 

odpady@gminaglogow.pl 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

7. Ewentualne spory między uczestnikami konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane 

w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym                   

do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu 

cywilnego. 
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