
Załącznik do Zarządzenia Nr OS.0050.35.2016
z dnia 30 czerwca 2016 roku

REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO 

„POJEMNIK MARZEŃ”

I. Przedmiot i cele konkursu

Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie przez  mieszkańców  Gminy  Niedźwiada  w  formie
przestrzennej  oryginalnego,  zabawnego  pojemnika  do  segregacji  odpadów  komunalnych
przygotowanego  z  dowolnych  materiałów,  z  wykorzystaniem  surowców  wtórnych.  Wesołe
pojemniki stworzone przez rodziny mogą skutecznie zachęcać do segregacji odpadów. 

Celami konkursu są:

• rozwijanie zainteresowań związanych z tematyką ochrony środowiska oraz kształtowanie
postaw proekologicznych wśród dzieci i ich rodzin,

• podnoszenie wiedzy na temat segregacji odpadów,

• pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne,

• stworzenie rodzinnej pracy (pojemnik z wykorzystaniem surowców wtórnych),

• rozwijanie wyobraźni całej rodziny.

II. Organizator

Organizatorem konkursu jest:

Gmina Niedźwiada
Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada 

Telefon: +48 81 851 20 04 

    Faks: +48 81 464 32 79 

e-mail: poczta@niedzwiada.pl 

III. Ogólne zasady i terminarz konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Niedźwiada.

2. Konkurs  ma  charakter  rodzinny,  obejmujący  jedną  pracę  wykonaną  przez  uczestnika
wspólnie z rodziną. 

3. Zgłoszenia  do  konkursu  należy  dokonać  na  formularzu  zgłoszeniowym  stanowiącym
załącznik do Regulaminu wraz z załączonym  zdjęciem wykonanej pracy oraz dostarczyć
do  Urzędu  Gminy  Niedźwiada,  pokój  nr  14  lub  przesłać  e-mailowo  na  adres
poczta@niedzwiada.pl w  nieprzekraczalnym  terminie  do  16.08.2016  r.  do  godz.  1500

.

Złożenie formularza jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. 

4. Prace,  zabezpieczone  odpowiednio  przed  uszkodzeniem,  należy  dostarczyć  na  boisko
szkolne w Niedźwiadzie - Kolonii, w dniu 21.08.2016 roku w godz. od 1100 do 1200. 
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5. Prace niezgodne z treścią Regulaminu, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania,
dostarczone po terminie, bez uprzednio przesłanego formularza zgłoszeniowego nie będą
oceniane.

6. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie.

7. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminnych
w Niedźwiadzie w dniu 21.08.2016 r.

8. Wyniki  konkursu  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej
Organizatora http://www.niedzwiada.pl/.

IV. Wymagania pracy konkursowej

1. Prace konkursowe uczestników muszą dotyczyć tematyki związanej z selektywną zbiórką
odpadów.  Pojemnik  do  segregacji  odpadów  powinien  być  wykonany  w  formacie
przestrzennym,  z  wykorzystaniem  surowców  wtórnych,  np. torebek  foliowych,  puszek,
makulatury,  kapsli,  zakrętek,  plastikowych  butelek,  kartonów  po  mleku,  soku  oraz
elementów drewnianych czy innych odpadów.

2. Uczestnik wspólnie z rodziną może zgłosić na konkurs jedną pracę.

3. Zgłoszoną pracę należy odpowiednio opisać w formularzu zgłoszeniowym podając:

• imię i nazwisko autora,

• adres,

• telefon kontaktowy lub e-mail,

• wymiary pojemnika,

• wykaz użytych materiałów.

V. Ocena prac

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

2. W ocenie prac będą brane pod uwagę:

• zgodność tematyki z celami konkursu,

• wyobraźnia twórcza oraz umiejętność wykorzystania surowców wtórnych,

• walory praktyczne i estetyczne pojemnika.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. Nagrody

1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

• za zdobycie I miejsca - rower,

• za zdobycie II miejsca - aparat fotograficzny,

• za zdobycie III miejsca - grill elektryczny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień.

3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.
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VII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  warunków  niniejszego
Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub zmiany jego terminów w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

3. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


