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REGULAMIN KONKURSU „EKO QUIZ” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

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.  

1.  

2. Organizatorem Konkursu wiedzy o segregacji odpadów jest Gmina Prusice z siedzibą Urząd 

Miasta i Gminy w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.  

3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w  Konkursie oraz 

zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przygotowaniem i przeprowadzeniem. 

 

§2. Zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w Konkursie przyjmowane będą na 

specjalnie utworzonym stoisku w Skokowej przy ul. Kwiatowej na nowo zagospodarowanym 

skwerze podczas Pikniku Rodzinnego. 

2.  Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą przy pomocy kart zgłoszeniowych.  

3.  Karty zgłoszeniowe wraz z regulaminem zostały umieszczone na stronie www.prusice.pl. 

4. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu jest wydelegowany pracownik 

UMiG w Prusicach.  

 

§3. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

a) podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów oraz poszerzenie 

wiedzy z zakresu  prawidłowego gospodarowania odpadami 

b) uświadomienie problematyki zanieczyszczenia środowiska poprzez nieprawidłową segregację 

lub brak segregacji odpadów. 

 

§4.Warunki oraz zasady udziału i przebieg Konkursu 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dorośli mieszkańcy gminy Prusice. 

2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na specjalnym formularzu zgłoszeniowym. 

3. Zakres pytań konkursowych zostanie przygotowany przez pracowników UMiG w Prusicach. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w podczas Pikniku Rodzinnego w Skokowej, poprzez 

wylosowanie pytań przez uczestników i odpowiedzi na nie.  

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Pikniku.  

6. Nagrody zostanę wręczone za 3 pierwsze miejsca.  

7. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgodny 

na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikowanie zdjęć na potrzeby 

konkursu. W przeciwnym wypadku nastąpi dyskwalifikacja uczestnika konkursu. 

8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 

 

http://www.prusice.pl/
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§ 5. Kryteria oceny i werdykt Komisji Konkursowej 

 

1. Poprawność odpowiedzi oceniana będzie przez pracowników UMiG w Prusicach, 

odpowiedzialnych za przygotowanie konkursu wiedzy o segregacji odpadów komunalnych. 

2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§ 6.  Nagrody 

 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają wartościowe nagrody i pamiątkowe dyplomy.  

2. Nagrody zostaną wręczone podczas Pikniku Rodzinnego. 

3. Zakup nagród został sfinansowany dzięki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej Energii, 

przyznanym na podstawie konkursu którego organizatorem jest Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

Organizator konkursu zastrzega prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, zmiany czasu 

trwania konkursu, warunków udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych. 

 

 


