
 

 

 

R E G U L A M I N   K O N K U R S U 

„RAZEM PRZYWRÓCIMY NASZĄ ZIEMIĘ” 

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin, reguluje zasady przeprowadzenia konkursu „RAZEM 

PRZYWRÓCIMY NASZĄ ZIEMIĘ”, zwanego dalej Konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Goworowie, fundatorem nagród jest Powiat Ostrołęcki przy ul. Gen. J. Bema 5 w 

Ostrołęce.  

3. Ostatecznym terminem dostarczenia/wysłania  prac jest 10.05.2021 r. do godz. 14.00 

4. Prace należy dostarczyć  do  Gminnego Ośrodka  Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Goworowie, bądź wysłać na e-maila goksirgoworowo@op.pl z dopiskiem DZIEŃ 

ZIEMI  

5. Konkurs ekologiczny : „RAZEM PRZYWRÓCIMY NASZĄ ZIEMIĘ” podzielony 

jest na trzy kategorie: 

1) ”Kompośniaczek” – samodzielne lub z pomocą rodziców wykonanie 

kompostownika.  

2) „Moja czysta okolica-to moja gmina”- wyrusz wspólnie z rodzicami  na sprzątanie 

najbliższej okolicy bądź lasu, nagraj  krótki filmik przedstawiający Waszą 

wykonaną pracą, który również będzie nawoływał do dbania o nasze środowisko.  

3) „Domek dla zapylaczy”- domek należy zbudować z materiałów naturalnych 

(przyrodniczych) np. trzcina, glina, drewno, szyszki, patyki, kora, mech itp. 

Warunki  uczestnictwa 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VII z terenu powiatu ostrołęckiego. 

2. Przystępując do konkursu  uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

3. Jedna osoba może wziąć udział tylko w 1 wybranej kategorii. 

4.  Każda praca musi być podpisana: imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły, 

numerem kontaktowym.  

5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

1.  Komisja Konkursowa  powołana przez Organizatora, nagrodzi 3 najlepsze prace w 

każdej kategorii.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia wyników Konkursu 

oraz do zamieszczenia ich w  internecie po dokonaniu rozstrzygnięcia Konkursu przez 

Komisję Konkursową. 

 

3. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową: 
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 zgodność złożonej pracy z tematyką, 

 oryginalność, 

 kreatywność , 

 estetyka pracy, 

 wykorzystanie materiałów wtórnych ( dodatkowe punkty) 

 reportaż z etapów powstawania pracy konkursowej  

 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez publiczne ogłoszenie na stronach 

internetowych Organizatora, w dn. 17.05.2021 r.  

5. Wręczenie nagród odbędzie się w ustalonym terminie i wyznaczonym miejscu. 

6. Komisja konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

7. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne 

Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych  przez Uczestników Konkursu 

jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie 

w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na podanie do publicznej 

wiadomości w dowolnej formie  wyników konkursu, w tym ich nazwy szkoły, imion i 

nazwisk, a także wizerunku. 

 

Postanowienia końcowe : 

1. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo zmiany niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu 

oraz o jej wejściu w życie Organizator Konkursu zawiadomi poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej. 

2. Autorzy prac zgadzają się na publikowanie  zwycięskich prac na wszelkich portalach 

społecznościowych.  

3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie.  

Informacji udziela 

Koordynator konkursu – animator  kultury Beata Bednarczyk 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie  

ul. Szkolna 16a 

07-440 Goworowo 

tel. 29 76 15 246 

goksirgoworowo@op.pl 

 

 


