
Regulamin konkursu „WIELKANOC W STYLU EKO” 

 

Organizator: Gmina Wiązowna działająca przez Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-420 

Wiązowna  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej (np. stroik stołowy, girlanda, 

zawieszka, etui na sztućce itd.), dalej: ozdoby. 

2. Pomysł, technika wykonania oraz format jest dowolny, jednak ozdoba musi być wykonana głównie 

z surowców wtórnych, np. gazet, tektury, wytłoczek po jajkach, opakowań plastikowych (np. 

butelek PET), nakrętek, kapsli, puszek aluminiowych i metalowych. Możliwe jest również 

wykorzystanie materiałów pochodzenia naturalnego, np. słomy, ziarna, skorupek jaj.  

3. Głównym celem konkursu jest promocja zachowań ekologicznych, a w szczególności 

wykorzystanie materiałów odpadowych i naturalnych.  

4. W działaniach artystycznych dodatkowymi celami są:  

1) poszerzenie świadomości ekologicznej związanej z prawidłową segregacją odpadów;  

2) rozwój wiedzy w dziedzinie pozyskiwania surowców wtórnych oraz możliwości ich 

ponownego wykorzystania;  

3) propagowanie proekologicznych działań mających na celu prawidłową segregację odpadów; 

4) rozwijanie umiejętności pracy manualnej, pracy grupowej i współpracy międzypokoleniowej;  

5) rozpowszechnianie wiedzy w zakresie recyklingu i odzysku; 

6) rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności w dziedzinie segregacji odpadów. 

5. Konkurs przeprowadzany jest dla grup co najmniej 2-osobowych (w tym co najmniej 1 osoba 

posiada zdolność do czynności prawnych) w 2 kategoriach:  

1) praca rodzinna gdzie wiek najstarszego dziecka to 10 i mniej lat; 

2) gospodarstwo domowe, w tym: rodziny z dzieckiem (dziećmi) powyżej 10 lat, osoby 

mieszkające w jednym gospodarstwie domowym. 

6. Nie ma możliwości przekazywania prac indywidualnych. 

 

II. TERMIN, WARUNKI DOSTARCZENIA OZDOBY 

1. Każda grupa może zgłosić do konkursu jedną ozdobę, a każda osoba może wchodzić w skład tylko 

jednej grupy.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, jednostek organizacyjnych Gminy 

Wiązowna ani ich rodziny.  

3. Prace należy zgłaszać poprzez wysłanie na adres a.bogucka@wiazowna.pl do dnia 10.04.2020 r. do 

godz. 23:59 wiadomości zawierającej: 

1) tytuł: WIELKANOC W STYLU EKO; 

2) co najmniej 1 zdjęcie ozdoby w formacie JPG (max 10 MB); zdjęcie można wykonać telefonem 

lub innym urządzeniem posiadającym aparat cyfrowy; 

3) co najmniej 1 zdjęcie całej grupy z wykonaną ozdobą w formacie JPG (max 10 MB); zdjęcie 

można wykonać telefonem lub innym urządzeniem posiadającym aparat cyfrowy; 

4) wypełniony i podpisany (skan / zdjęcie) formularz zgłoszeniowy, zawierający dane 

teleadresowe, w tym numer telefonu kontaktowego pełnoletniego przedstawiciela grupy i adres 

zamieszkania. 

4. Prace konkursowe przesłane bez w/w danych nie będą brały udziału w konkursie.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 18 kwietnia godz. 14:00 na stronie 

www.tuwiazowna.pl i na FB: Ochrona środowiska w gminie Wiązowna. 

http://www.tuwiazowna.pl/


6. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność 

lub promujących zachowania uznane powszechnie za niemoralne.  

7. Zgłaszając udział w konkursie grupa oświadcza, że jej członkowie są jedynymi autorami ozdoby, a 

ozdoba nie narusza praw autorskich osób trzecich.  

 

III. NAGRODY 

1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora trzyosobowe jury. Werdykt jury jest ostateczny i 

nie będzie mógł być kwestionowany.  

2. Laureaci konkursu otrzymają komplety roślin ogrodowych za I, II i III miejsce w każdej kategorii. 

Ponadto organizator zastrzega sobie prawo przekazania wyróżnień w dowolnej konfiguracji.  

3. Za główne kryterium przyjmuje się poziom artystyczny, pomysłowość oraz inwencję twórczą grup, 

a także wykorzystanie produktów z recyklingu.  

4. Upominki rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie ozdoby do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację 

przesłanych fotografii i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.  

2. Publikacja może dotyczyć: publikacji na stronie internetowej organizatora, w mediach 

społecznościowych oraz w prasie lokalnej. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na:  

1) przetwarzanie danych osobowych grup składających się ze współautorów ozdób;  

2) nieodpłatną publikację prac.  

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-420 

Wiązowna.  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych i 

informacyjnych związanych z konkursem, w ramach działań prowadzonych przez organizatora 

konkursu.  

3. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane, w 

szczególności związanym z organizacją konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników.  

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestnika do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK  

DO REGULAMINU KONKURSU „WIELKANOC W STYLU EKO” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

Dane przedstawiciela grupy uczestniczącej w konkursie:  

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................. 

Adres do korespondencji: ................................................................................................................ 

Numer telefonu kontaktowego:................................................................................................................  

 

Niniejszym zgłaszam grupę …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

do konkursu „Wielkanoc w stylu eko” w kategorii ……………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grupa osób w składzie (imiona i nazwiska uczestników, a także wiek osób niepełnoletnich): 

1) …………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………… 

jest autorami ozdoby wielkanocnej, zapoznała się z regulaminem konkursu i akceptuje jego treść. 

 

                   Miejscowość, data                                                             Podpis (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………                   ………………………………………………….. 


