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REGULAMIN  

Konkurs pn. „Pokaż jak segregujesz” 

§ 1 

 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Związek Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, 

09-411 Płock. 

§ 2  

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Bielsk, Gminy Brudzeń Duży, 

Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy 

Gostynin, Gminy Łąck, Gminy Pacyna, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy 

Staroźreby, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród. 

 

§ 3 

Cel konkursu  

1. Celem konkursu jest: 

 promowanie postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających do 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, 

 wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, 

 uświadomienie skutków działań człowieka na stan środowiska naturalnego. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie oraz przesłanie pracy konkursowej                       

w formie fotoreportażu obrazującego sposób prowadzenia segregacji powstałych 

odpadów na terenie gospodarstw domowych.  

2. Praca konkursowa w formie fotoreportażu powinna składać się z 3 do 6 zdjęć. 

3. Do przesłanych prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1). 

4. Prace konkursowe mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: 

konkurs@zgrp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biura Związku Gmin Regionu 

Płockiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock z dopiskiem konkurs pn. „Pokaż jak 

segregujesz”. 

5. Organizator będzie przyjmował prace konkursowe w trybie ciągłym od maja do 

sierpnia 2017 roku z podziałem czasowym na poszczególne gminy. 

http://www.wfosigw.pl/
mailto:konkurs@zgrp.pl
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6. Zestawienie terminów przesyłania prac konkursowych dla 13 gmin zostanie 

umieszczone na stronie internetowej: www.zgrp.pl oraz www.odpady.zgrp.pl 

7. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy: Biura Związku Gmin Regionu 

Płockiego, Gmin – Członków Związku oraz członkowie ich rodzin. 

 

§ 5 

Ocena prac i zasady przyznawania nagród 

 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu 

2. Komisja konkursowa przyzna każdej pracy konkursowej punkty biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

a) zgodność z tematem konkursu, 

b) oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu, 

c) jakość wykonania pracy konkursowej. 

3. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół oraz lista 

rankingowa ocenionych prac konkursowych. 

4. W każdej z 13 gmin w ramach konkursu pn. „Pokaż jak segregujesz” zostaną 

przyznane 2 nagrody: 

- I nagroda główna w postaci roweru turystycznego,  

- II nagroda  główna w postaci tabletu multimedialnego. 

5. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość 

w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju. 

 

§ 6 

Wręczenie nagród 

 

1. Nagrody będą wręczane laureatom konkursu w okresie od maja do września 2017 roku  

podczas 13 imprez gminnych w których Związek Gmin Regionu Płockiego będzie 

uczestniczył. 

2. Laureaci konkursu będą zobowiązani do potwierdzenia odbioru nagrody głównej 

w dniu wręczenia nagród podczas imprezy gminnej. 

3. W przypadku nieobecności laureata konkursu w dniu wręczania nagród podczas 

imprezy gminnej, nagroda główna zostanie przyznana kolejnej osobie z listy 

rankingowej ocenionych prac. 
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§ 7 

Prawa autorskie 

 

1. Przesłanie prac konkursowych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz 

przekazanie Organizatorowi prawa do bezpłatnego wykorzystania prac bez 

ograniczenia czasowego oraz bez względu na miejsce i sposób ekspozycji na 

wszelkich polach eksploatacji. 

2. Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas 

udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane. 

3. Na  Organizatora konkursu przechodzą prawa autorskie do prac konkursowych. 

Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu 

korzystania przez Organizatora prac. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zgrp.pl oraz 

www.odpady.zgrp.pl  

2. Organizator zastrzega  sobie prawo do: przerwania, zmiany lub unieważnienia 

konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie 

publikowana na stronie www.zgrp.pl oraz www.odpady.zgrp.pl  

3. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Związku Gmin Regionu 

Płockiego. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pn. „Pokaż jak segregujesz” 

 

……………………………………….. 

Imię i nazwisko 

 

 

……………………………………….. 

Adres zamieszkania (miejscowość, gmina) 

 

 

………………………………………… 

Telefon kontaktowy  

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na  udział w konkursie pn. „Pokaż jak segregujesz” 

organizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego. 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów ww. konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 

2016 poz.922), 

- przesłana praca jest autorska i nie była dotąd nigdzie publikowane ani prezentowana, 

- przekazuje Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystywania przesłanej prac 

bez ograniczenia czasowego oraz bez względu na miejsce i sposób ekspozycji na 

wszelkich polach eksploatacji. 

 

 

       …………………………………… 

       (podpis uczestnika konkursu/opiekuna*) 

 
 

 
*W przypadku gdy uczestnik konkursu nie jest pełnoletni

http://www.wfosigw.pl/

