
Regulamin Konkursu Ekologicznego 

,,Dbam o to, co mam” 

 

 

§1 Postanowienia Ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika                     

w Tolkmicku (dalej: „Organizator”).                                                                                

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.03.22 r., a kończy się dnia 30.03.22 r. 

 

3.Zadanie konkursowe polega na zbiórce odpadów w zamieszkiwanej przez siebie 

okolicy oraz przesłaniu do Organizatora Konkursu (p. Ula Staszewska lub p. Justyna 

Franciuk) za pośrednictwem aplikacji Messenger trzech zdjęć:                                        

 - zdjęcie przestawiające miejsce przed sprzątaniem,  

- zdjęcie przedstawiające miejsce po sprzątaniu,  

- zdjęcie przedstawiające uczestników ze wszystkimi zebranymi śmieciami. 

 

4. Informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu będą dostępne na stronie 

internetowej naszej szkoły.  

 

5.Wszelkie pytania dotyczące obsługi Konkursu należy kierować za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego Librus do p. Urszuli Staszewskiej. 

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu 

 

1.Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 

2. W Konkursie mogą wziąć udział: 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku wraz 

rodzicami lub opiekunami prawnymi zamieszkującymi na obszarze działania, którzy 

zapoznali się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowali jego treść. 

 

3. Zgłoszenie konkursowe (uzupełniony formularz) należy przekazać Organizatorowi 

do rąk własnych.  



Zgłoszenie zawiera: 

a. Imię i nazwisko dziecka, biorącego udział w Konkursie;  

b. Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego.  

 

 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, spełniające warunki określone 

w §2. ust. 2 Regulaminu.  

 

5. Osoba dokonująca zgłoszenia, poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego 

oświadcza, że: 

a. Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach konkursu fotografii;  

b. Wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z wizerunku 

(fotografia);  

c. Autor/autorzy zdjęcia wyraża/wyrażają zgodę na udostępnienie fotografii 

anonimowo (bez oznaczenia autorstwa).  

 

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu Konkursu oraz 

złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zamieszczonych w formularzu konkursowym. 

 

7. Celem wzięcia udziału w Konkursie jest posprzątanie wybranego miejsca, 

wykonanie zdjęć ze sprzątania prezentujących zebrane śmieci i uczestników                             

oraz przesłanie zdjęć za pośrednictwem aplikacji Messenger. 

 

8. Organizator przewiduje, że w ramach konkursu można każdego dnia (od 

16.03.2022 r. do 30.03.2022 r.) posprzątać inne, wybrane przez siebie miejsce na 

terenie naszej gminy. Warunkiem jest udokumentowanie każdej zbiórki odpadów 

poprzez wykonanie i wysłanie 3 zdjęć na Messenger.  

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do udziału w Konkursie zdjęć, 

które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego 

Regulaminu lub też prawa lub dobra osobiste osób trzecich. Odmowa przyjęcia 

zdjęcia jest równoznaczna z wykluczeniem z Konkursu tych uczestników, którzy 

zgłosili nieprzyjęte zdjęcie. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania 

obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, 

postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,                  



a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu zdjęć, które: 

 

a. są obraźliwe;  

b. nawołują do agresji;  

c. obrażają osoby trzecie;  

d. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; 

e. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie; 

f. są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy; 

g. przyczyniają się do łamania praw autorskich; 

h. propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków 

odurzających;  

i. propagują nadmierne spożywanie alkoholu; 

j. zawierają linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje; 

k. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż 

zgłaszający się do Konkursu Uczestnik; 

l. zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);  

m. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź 

prywatnej; 

n. w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub 

Regulamin. 

 

11. Zgłoszenia (wypełniony i podpisany czytelnie formularz przez Rodzica lub 

Prawnego opiekuna) winny być przekazane do Organizatora do dnia 15.03.2022 

roku, do godziny 13.00 (p. Franciuk lub p. Staszewska). 

 

 

 

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 

osobową Komisję. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad 

prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach 

dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną nagrody         

(dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne. 

 



2. Po zakończeniu Konkursu, nie później niż w dniu 06.04.22 r. Komisja Konkursu 

dokona oceny przesłanych prac i wyłoni Uczestników, którzy zdaniem Komisji 

Konkursu najlepiej wykonali zadanie konkursowe, gdzie kryterium decydującym jest 

ilość zebranych odpadów w okresie od 16.03.2022 r. do 30.03.2022 r. 

 

Komisja Konkursu na podstawie kryterium wyłoni: 

 

 kategoria indywidualna (I, II, III - miejsce) 

 

 kategoria zbiorowa (I, II, III - miejsce) 

 

3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną nagrody. 

 

 

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczenie w ogłoszeniu na stronie internetowej 

szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


