REGULAMIN KONKURSU „WIELKANOCNE PSOTY”
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Wielkanocne PSOTY” jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w
Polkowicach przy ul. Małej 1, 59-100 Polkowice, zwany dalej Organizatorem.
§2
Przedmiot konkursu
Konkurs jest skierowany do rodzin zamieszkujących gminy należące do ZGZM. Przedmiotem konkursu
jest wykonanie trzech upcyklingowych* ozdób wielkanocnych dla każdego materiału odnawialnego
osobno: ozdoba papierowa, ozdoba szklana i ozdoba z tworzywa sztucznego. Wykonane ozdoby mają
odpowiadać tematyce świąt wielkanocnych.
*UPCYKLING- ponowne wykorzystanie materiałów przeznaczonych do wyrzucenia w celu nadania
im nowej użytkowej bądź ozdobnej formy

§3
Cel konkursu
Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat wtórnego wykorzystywania
surowców oraz wskazanie możliwości wykorzystania i wydłużenia używalności niektórych
przedmiotów. Ponadto konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej, promowanie idei
recyklingu, a także pobudzenie wyobraźni, rozwijanie zdolności plastycznych, propagowanie postaw
rodzinnych i wskazanie alternatywy spędzania wolnego czasu.
§4
Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do rodzin zamieszkujących gminy członkowskie Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego, tj. gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice,
Przemków i Radwanice. Rodzina zgłaszająca swoją pracę do konkursu powinna składać się z co
najmniej dwóch osób, w tym osoby pełnoletniej. Jedna rodzina oddaje jedną pracę konkursową
(składającą się z trzech ozdób dla każdego materiału odnawialnego).

§5
Zasady Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkurs jest skierowany do rodzin,
Praca musi być wykonana własnoręcznie, w dowolnej technice plastycznej,
Jedna praca konkursowa składa się z trzech elementów: ozdoba z papieru, ozdoba ze szkła,
ozdoba z tworzywa sztucznego,
Ozdoby mają być wykonane z materiałów upcyklingowych,
Każda Rodzina może złożyć tylko jedną pracę (składającą się z trzech elementów),
W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które wcześniej nie zostały zgłoszone do innych
konkursów,

7.

Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście do 26 marca 2021 r. do godz. 15.30 na adres:
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice,
8. Do pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane złączniki:
Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia uczestnictwa
Załącznik nr 2. Klauzula RODO
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników konkursu
wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu oraz w celach publikacji zwycięskiej pracy.
10. W konkursie wyłoniona zostanie jedna praca, za którą przewiduje się nagrodę główną, ponadto
przewidziane są trzy wyróżnienia.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

3.
4.

1.

2.
3.

§6
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
Informacje z wynikami konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
(www.zgzm.pl) oraz portalu facebook.
§7
Komisja Konkursowa
Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora
Konkursu, która wyłoni laureatów.
Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu pierwszego miejsca i wyróżnień jest ostateczna. Na
decyzję nie przysługuje odwołanie.
§8
Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac.
Nagrodami w konkursie są:
- za zajęcie I miejsca: Plecak turystyczny, wyposażony w komplet piknikowy i koc oraz zestaw
gadżetów ZGZM;
- za zajęcie II i III miejsca: plecak na ramię, torba na buty, worek na plecy, bidon oraz zestaw
gadżetów ZGZM;
- za wyróżnienie: worek na plecy, puzzle oraz zestaw gadżetów ZGZM.
Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają gadżety promocyjne ZGZM.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody oraz o miejscu i terminie
wręczania nagród.
§9
Postanowienia końcowe
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, o czym Organizator powiadomi na swojej
stronie internetowej (www.zgzm.pl).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, o czym powiadomi na swojej
stronie internetowej.
Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora.

4.

5.
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Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają
zwrotowi. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji i bezpłatnego
wykorzystania nadesłanych prac konkursowych w celach promocyjnych.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji pytania należy kierować do Organizatora, pod nr tel.
76/8401466.

