
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ EKOlogiczna kartka świąteczna”  

 

 

 



§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego                         

w Świdnicy. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica. 

3. Celem konkursu jest promowanie idei dbania o środowisko naturalne w społeczności 

lokalnej. 

4. Informacja o konkursie jest rozpowszechniona poprzez bezpośrednie zaproszenia wysłane 

do przedszkoli oraz informację umieszczoną na stronie internetowej Czysta Świdnica. 

5. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych w dowolnej technice,                      

pt. ”EKOlogiczna kartka świąteczna”. 

§2. Zasady konkursu 

1. Konkurs trwać będzie od dnia 06.12.2022r. do dnia 20.12.2022r. 

2. Prace należy przekazać Organizatorowi do dnia 20 grudnia 2022r. Organizator wyłoni 5 

najciekawszych prac. 

3. Gotową pracę należy podpisać (imiona, nazwiska autorów, wiek, adres oraz nazwa 

przedszkola wraz z nr tel. opiekuna grupy), należy załączyć zgody rodziców/opiekunów 

prawnych na udział w konkursie, publikację imienia i nazwiska uczestnika na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 

siedziby Organizatora konkursu pod wskazany adres: Urząd Miejski w Świdnicy,                          

ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica – Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

4. Wzięcie udziału w konkursie stanowi deklarację uczestnika, że akceptuje niniejszy 

regulamin konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z konkursem i jego promocją. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą 

nadesłania przechodzą na własność Organizatora. 

§3. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. 

2. Posiedzenie komisji przewidziane jest na dzień 21 grudnia 2022r., w którym nastąpi 

rozstrzygnięcie konkursu. 

3. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, walory 

artystyczne, kreatywność. 

4. Zwycięzcy konkursu otrzymają pakiety ekologiczne składające się niepowtarzalnych 

gadżetów ekologicznych oraz dyplomów. Organizator konkursu przewiduje, że uczestnicy, 

którzy nie zostaną wyróżnieni otrzymają nagrody pocieszenia. 

5. Przedszkola zostaną powiadomione o wynikach konkursu oraz miejscu wręczenia nagród. 

§4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora: Urząd Miejski w Świdnicy, 

ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Wydział Gospodarki Odpadami. 



3. Ostateczne interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie 

Miejskim w Świdnicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Załącznik 1 do Regulamin konkursu 

                                                                                                               

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Wyrażam zgodę na udział  

 

.................................................................................. 
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

 

.................................................................................................................. 

(nazwa i adres przedszkola) 

w konkursie plastycznym pod hasłem „EKOlogiczna kartka świąteczna” 

organizowanym przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu 

Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49. Oświadczam,                              

że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego oraz 

akceptuję jego warunki. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem 

osobistej twórczości dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem 

prawnym/ i nie narusza praw podmiotów trzecich. 

Nadto udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na 

wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia konkursu               

i jej zarchiwizowania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie imienia i nazwiska swojego oraz uczestnika, 

wieku przez Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, w celu 

realizacji konkursu.  

 

 

.................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


