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 REGULAMIN KONKURSU  

„I JA MOGĘ BYĆ EKO” 

I. Organizator konkursu  

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

Trzemosna 27 

26-021 Daleszyce 

Tel/fax 41 307 26 44 

E-mail: biuro@bialelugi.pl  

 

II. Cele konkursu „I ja mogę być EKO” 

1. Kształtowanie i promowanie odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych w życiu 

codziennym sprzyjających trosce o środowisko naturalne 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

3. Promocja nowych rozwiązań ekologicznych.  

4. Popularyzacja ekologii oraz zagadnień z zakresu ochrony środowiska. 

 

III. Zasady konkursu i kategorie konkursowe 

1. Adresatami konkursu są przedszkola, szkoły podstawowe oraz instytucje kultury, m.in.: 

domy kultury, biblioteki, świetlice.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Prace biorące udział w konkursie muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej oraz nie przedstawianymi w innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs 

jest jednoznaczne ze spełnieniem tych warunków. 

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

5. Każde przedszkole i szkoła podstawowa mogą złożyć maksymalnie trzy prace konkursowe. 

Każda instytucja kultury może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową. 

6. Konkurs obejmuje trzy kategorie konkursowe: 

➢ Kategoria I – Przedszkola i klasy 1-3 Szkoły Podstawowej 

Praca plastyczna wykonana dowolną techniką w formacie A3 na papierze typu 

brystol lub bloku technicznym. 

➢ Kategoria II – klasy 4-8 Szkoły Podstawowej 

mailto:biuro@bialelugi.pl
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Prezentacja multimedialna zawierająca co najmniej 15 slajdów, zapisana na płycie 

CD/DVD. 

➢ Kategoria III – domy kultury/świetlice/biblioteki 

Prezentacja multimedialna zawierająca co najmniej 15 slajdów, zapisana na płycie 

CD/DVD. 

7. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy według wzoru stanowiącego załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu zawierający następujące informacje: 

• Pełną nazwę i adres przedszkola/szkoły/instytucji kultury oraz imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna/koordynatora, pod którego kierunkiem została wykonana 

praca. 

• Oznaczenie grupy/klasy, która wykonała pracę (w przypadku przedszkoli i szkół 

podstawowych) 

• Telefon kontaktowy oraz adres e-mail przedszkola/szkoły/instytucji kultury  

 

IV. Tematyka konkursu  

1. Hasło konkursu to: „I ja mogę być EKO” 

Zadaniem uczestników konkursu będzie zaprezentowanie poprzez wykonane prace 

plastyczne i multimedialne jak dana placówka może być bardziej EKO, jakie urządzenia, 

przedmioty, działania przyczyniłyby się do bardziej ekologicznego działania placówki. 

 

V. Terminy składania prac 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście bądź nadsyłać, jako przesyłkę pocztową 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres biura terenowego Lokalnej Grupy Działania 

„Białe Ługi”, ul. Sudecka 9, 28-200 Staszów.  

2. Prace można składać w terminie od 16.05.2022 r. do 10.06.2022 r. Prace dostarczane 

osobiście można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00,  

a ostatniego dnia, tj. 10.06.2022 r. do godziny 12:00.  

3. Prace przesłane drogą elektroniczną – email, nie będą oceniane.  

4. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane. 
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1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, dokona oceny 

prac i wyłoni laureatów konkursu.  

2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator. 

3. Kryteria oceny prac; 

- zgodność pracy z tematem 

- jakość wykonania 

- oryginalność i pomysłowość 

- innowacyjność 

- walory artystyczne takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania  

- stopień trudności wykonania 

4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 11.06.2022 r.  

a 17.06.2022 r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania posiedzenia Komisji 

Konkursowej Konkursu poza termin określony w pkt. 3 niniejszego paragrafu, o czym 

poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej 

www.bialelugi.eu  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

7. Wyniki Konkursu, w tym nazwa instytucji laureata mogą być publikowane przez 

Organizatora na stronie internetowej www. bialelugi.pl oraz w inny sposób  

w ogłoszeniach o Konkursie. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia laureatów. 

 

VII. Nagrody  

2. W każdej kategorii konkursowej zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III 

miejsca, do wyboru z EkoKatalogu. 

I nagroda: Voucher o wartości 1200 zł 

II miejsce: Voucher o wartości 800 zł 

III miejsce: Voucher o wartości 500 zł 

Vochery będą realizowane przez Organizatora na podstawie wypełnionego Formularza 

Wybranych Nagród z przygotowanego EkoKatalogu. 

http://www.bialelugi.eu/
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3. Organizator zastrzega, że nagrody otrzymane w konkursie nie mogą być wymienione  

na ekwiwalent pieniężny. 

 

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu  

1. O wynikach konkursu poinformujemy w dniu 20.06.2022 r. za pośrednictwem strony 

internetowej www.bialelugi.eu. Nagrody w postaci voucherów zostaną wręczone  

w dniu 24.06.2022 r.  

2. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

V. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  

i warunki prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do konkursu bez winy organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 

konkursu.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian  

w niniejszym Regulaminie. 

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane  

są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym 

odbiorcom.  

6. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz ze zgodą na 

publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez 

Organizatora. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, (ewentualnie wizerunku 

http://www.bialelugi.eu/
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laureatów konkursu) dla potrzeb promocyjnych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator. 

10. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator. 

11. Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Koordynator projektu współpracy- Patrycja 

Skunny, tel. 533 446 559, 15 813 03 03 

12. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.bialelugi.eu 

oraz stronie na Facebooku pod nazwą „EKOlogiczni Liderzy LGD”.  

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

http://www.bialelugi.eu/

