
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY                                        
zorganizowanego w ramach kampanii edukacyjnej pt. „Gospodarka o obiegu 

zamkniętym jako fundament ochrony klimatu” dofinasowany z WFOŚiGW       
w Gdańsku 

 

„MODA NA ŚRODOWISKO” 
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin jest wydany przez organizatorów konkursu – Związek Gmin Wierzyca. 
2. Konkurs trwać będzie od dnia ogłoszenia do dnia 21 sierpnia 2020 roku. 
3. Celem Regulaminu jest przeprowadzenie Konkursu i uregulowanie wszystkich aspektów jego 

organizacji. 
 
2. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (klasy I-
VII), w dowolnej placówce oświatowej z obszaru Gmin współtworzących Związek Gmin Wierzyca 
(pełna lista gmin znajduje się na stronie www.zgwierzyca.pl). 

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-V, klasy VI-VII. 
3. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie ekologicznego stroju recyklingowego. Organizator w 

żaden sposób nie ogranicza inwencji Uczestników i liczy na kreatywność. Po wykonaniu stroju 
Uczestnik lub rodzic/opiekun Uczestnika wysyła za pośrednictwem poczty tradycyjnej fotografię 
wykonanego stroju. Fotografia musi być wyraźna, przedstawiająca całą sylwetkę. Na odwrocie 
zdjęcia należy opisać jakie materiały zostały wykorzystane do realizacji stroju.   

4. Uczestnik musi być modelem, który prezentować będzie wykonaną pracę konkursową. Jeśli 
wykonany strój posiadać będzie maskę, która zasłania twarz Uczestnika, musi on dodatkowo 
przesłać jedno zdjęcie w stroju bez zakrywania twarzy. Jest to warunek konieczny 
zabezpieczający Organizatora przed użyciem zdjęć w strojach pobranych z Internetu, albowiem 
uprawnionym do odbioru nagrody będzie bezpośrednio Uczestnik, identyfikowany wizerunkiem 
własnym i jego zgodnością ze zdjęciem w stroju. 

5. Do fotografii wykonanego stroju Uczestnik załącza kartę zgłoszenia stanowiącą zgodę 
rodziców/opiekunów na udział w konkursie, jak również na umieszczenie imienia i nazwiska w 
zestawieniu z gminą, w której mieszka i szkołą do której uczęszcza, na stronach internetowych 
Organizatora i profilach w mediach społecznościowych. Zgoda powinna również dotyczyć 
publikacji zdjęć finalistów wykonanych podczas wręczenia nagród, które odbędzie się w 
siedzibie Związku Gmin Wierzyca, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard 
Gdański. Fotorelacja z wydarzenia wręczenia nagród, będzie mogła być wykorzystana w ramach 
kampanii edukacyjnych i działań informacyjnych Organizatora. 

 
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Jury złożone z przedstawicieli Organizatorów, w terminie do 28 sierpnia 2020 roku, dokona 
oceny prac i nagrodzi je nagrodami. 

2. Nagrody zostaną wręczone laureatom 31 sierpnia 2020 roku. 
3. Nagrodami w konkursie są: 

1) Klasy I-III: rower – I miejsce, hulajnoga wyczynowa – II miejsce, łyżworolki – III miejsce, 
encyklopedie – IV-X miejsca. 

2) Klasy IV-V: dron – I miejsce, smartwatch – II miejsce, głośnik bezprzewodowy – III 
miejsce, encyklopedie – IV-X miejsca. 

3) Klasy VI-VII: dron – I miejsce, smartwatch – II miejsce, głośnik bezprzewodowy – III 
miejsce, encyklopedie – IV-X miejsca. 

 



4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Związku Gmin Wierzyca, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański. 
3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 


