
REGULAMIN KONKURSU 

 na temat  „Jak wykorzystamy to co wyrzucamy” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Zgierza. 

2. Konkurs realizowany  jest w ramach projektu – „Jak wykorzystamy to co wyrzucamy – edukacja 

ekologiczna mieszkańców Zgierza”. 

3. Konkurs jest skierowany  do mieszkańców miasta Zgierza i będzie przeprowadzony w dwóch 

kategoriach: 

a) artykuł prasowy, 

b) ilustracja do artykułu prasowego  

4. Przedmiotem konkursu jest:  

a) artykuł prasowy na temat wykorzystywania odpadów zebranych selektywnie. Artykuł 

prasowy nie może przekroczyć 2000 znaków (tj. około 1 strony A4 czcionką Times New 

Roma-12), 

b) Ilustracja do artykułu prasowego na temat wykorzystania odpadów zebranych 

selektywnie. Ilustracja może być wykonana dowolną techniką w formacie nie większym 

niż A4, 

zwane dalej  „pracą konkursową”.  

5. Konkurs trwa od 01.10.2016r. do 15.11.2016r. 

6. Celem konkursu jest: 

a) kształtowanie i propagowanie proekologicznych postaw mieszkańców Zgierza, 

b) uświadomienie mieszkańcom Zgierza problemu powstawania nadmiernej ilości 

odpadów, 

c) promowanie segregowania odpadów, 

d) promowanie  powtórnego wykorzystania  lub odzysku odpadów. 

7. Prace konkursowe muszą być pracami wykonanymi samodzielnie. 

8. Prace konkursowe zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego. Jeden uczestnik 

konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową w każdej kategorii.  

9. Prace konkursowe należy składać wraz z  formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszego regulaminu, do dnia 15.11.2016r. w Urzędzie Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 , 95-

100 Zgierz, w Biurze Obsługi Klienta w kopercie z opisem: „Konkurs na ekologiczny artykuł 

prasowy lub ilustrację”. 

10. Zgłoszone prace konkursowe będą podlegały ocenie przez komisję konkursową powołaną przez 

organizatora konkursu. 

11. Kryteria oceny prac konkursowych: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.  

12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

13. Dla autorów trzech najciekawszych  w ocenie komisji konkursowej prac konkursowych z każdej 

kategorii Organizator ufundował nagrody. 

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu  Miasta Zgierza                          

www.umz.zgierz.pl do dnia 30.11.2016r. 

15. O terminie i miejscu wręczenia nagród  nagrodzeni Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

16. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych  nie  będą  brały udziału w konkursie. 

17. Przekazując pracę na konkurs uczestnik  wyraża zgodę na umieszczenie pracy konkursowej na 

stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystanie jej w celach promocyjnych.  



18. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

19. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

20. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione 

osobom trzecim.  

21. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez 

powiadamiania Uczestników i bez podania przyczyn. 

22. Organizator  konkursu zastrzega sobie  możliwość odwołania konkursu lub zmiany terminów, bez 

podania przyczyny.  

 


