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REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI – „EKO PRACA” 

1. Konkurs realizowany jest w ramach kampanii „Zielony Zakątek”– podtrzymywanie lub 

ratowanie środowiska naturalnego w Gminie Prusice dzięki grantom finansowym z Funduszu 

Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu którego organizatorem jest Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Prusice z siedzibą Urząd Miasta i Gminy w 

Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w  

Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przygotowaniem i 

przeprowadzeniem. 

2. Cele konkursu: 

 propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych, 

 pobudzanie aktywności twórczej, 

 wspieranie i promocja młodych talentów, 

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy 

Prusice, w dwóch kategoriach wiekowych: 

Dla uczniów klas: I-III 

Dla uczniów klas: IV-VI  

4. Podczas pikniku w Skokowej w konkursie należy wykonać pracę plastyczną pn: „Jak 

dbam na co dzień o ochronę środowiska” 

5. Praca musi być wykonana samodzielnie.  

6. Praca może być zgłoszona tylko przez 1 osobę. 

7. Każda praca musi zawierać dane: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa lub numer 

telefonu. 

8. Prace złożone  po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

9. Prace zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora Konkursu 3-osobowa 

Komisję. Decyzje Komisji są ostateczne. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Pikniku Rodzinnego  

11. Nagrody zostaną wręczone podczas gminnego Pikniku Rodzinnego 

12. Zwycięzcy -  otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

13. Nagrody są dofinansowane ze środków organizatora - Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  
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14. Przekazanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

16. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu trwania lub odwołania 

konkursu. 

17. Organizator nie zwraca żadnych prac dostarczonych na konkurs. 

18. Uczestnicy konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w 

tym fotografii wykonanych na potrzeby konkursu, przez Organizatora Konkursu do 

celów związanych tylko i wyłącznie z organizowanym konkursem. 

19. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania organizatorom 

egzemplarzy prac zgłoszonych na konkurs. Zgłoszone prace przechodzą na własność 

organizatorów. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 


