REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO EKO KONKURSU 2020
DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Organizator: URZĄD GMINY DZIEMIANY, 8 MARCA 3, 83-425 DZIEMIANY,
TEL. (58) 688-00-22
1. Adresat: konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z
terenu Gminy Dziemiany.
2. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

Zmiana postrzegania odpadów, nie jako śmieci, a jako surowce.
Propagowanie i promocja właściwych postaw ekologicznych.
Kształtowanie wyobraźni uczniów.
Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych.

3. Zasady konkursu:
a. W konkursie należy wykonać świąteczną ozdobę na choinkę w formie np.
bombki, łańcucha lub innej ozdoby wykorzystując materiały pochodzące z
recyklingu np. łupiny orzechów, gazety, tekstylia itp. Niedozwolone jest
stosowanie gotowych elementów dekoracyjnych.
b. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
• Wymiary ozdoby – przestrzenna lub płaska, nie większa niż format A5 w
przypadku bombki czy zawieszki i 0,5 metra w przypadku łańcucha.
• praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.
c. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę zaopatrzoną na
odwrocie lub inny sposób w imię, nazwisko oraz klasę. Należy dołączyć
wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik 1).Formularz wypełnia i podpisuje
rodzic/opiekun prawny dziecka, podając dane autora pracy.
d. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
e. Prace prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy Dziemiany ul. 8 Marca 3,
83-425 Dziemiany
f. Termin nadesłania prac - do 7 grudnia 2020 roku.

g. Do oceny prac organizator powoła Komisję Konkursową, jej skład stanowić
będą pracownicy Urzędu Gminy Dziemiany.
h. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
i. Podsumowanie wyników i rozdanie nagród nastąpi do dnia 11 grudnia 2020
r. Wyniki dostępne będą na stronie organizatora www.dziemiany.pl , a każdy
z laureatów konkursu zostanie poinformowany telefonicznie.
j. Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane do uczestników, a tym
samym będą stanowiły własność organizatora.
k. Przystąpienie do konkursu wiąże się z jednoznacznym wyrażeniem zgody
przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika, niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, w szczególności na
publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz przechowywanie i
rozpowszechnianie pracy na stronie internetowej www.dziemiany.pl
l. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dziemiany z siedzibą w
Urzędzie Gminy Dziemiany przy ul. 8 Marca 3 , 83-425 Dziemiany W razie
konieczności uszczegółowienia powyższych informacji możesz zapoznać się z
klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP lub
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Krzysztofem
Pukaczewskim pukaczewski@hotmail.com
m. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą
brane pod uwagę.
n. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator
konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie

