
   REGULAMIN KONKURSU 

„JESTEM ODPOWIEDZIALNY ZA 

PLANETE” 

 

1. Organizator konkursu: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
w Zbrosławicach pod patronatem Wójta Gminy Zbrosławice.

2.Adresaci: Konkurs skierowany do dzieci, młodzieży (w tym szkół i przedszkoli), 
dorosłych (w tym sołectwa). 

3. Temat konkursu: 

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Gminnego Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o. w Zbrosławicach.

Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii podczas działań ekologicznych, a 

dokładnie jak w życiu codziennym staramy się dbać o środowisko.  

4. Cel konkursu 

Celem konkursu jest zachęcenie do utrwalania proekologicznych wzorców w życiu 

codziennym (np. zbieranie odpadów z lasów, terenów przydrożnych, segregacja 
odpadów, recykling). Odpowiedzialność i szacunek do środowiska, to coś czego 

musimy się nauczyć. Każdy z Nas korzysta z dobrodziejstwa Ziemi, to od Nas 

zależy w jakim stanie pozostawimy ją przyszłym pokoleniom. I choć wydaje 

się, że działania pojedynczej osoby nie m ają dużego znaczenia, to jest zupełnie 

odwrotnie. Pojedyncze działanie otwiera łańcuch, który sprawia, że Nasz 

dobry przykład  pociąga za sobą kolejny i tak okazuje się, że każdy gest, nawet 

najmniejszy może pomóc w ochronie środowiska. Nie czekajmy, że ktoś za nas 

coś zrobi. Zacznijmy działać. 

5. Technika wykonania prac. 

Zdjęcia w formie cyfrowej.  

6. Terminarz konkursu 

I. Ogłoszenie konkursu 08.09.2020 

II. Termin dostarczenia prac 30.09.2020  

III. Ogłoszenie wyników: 14.10.2020 

7. Ocena prac konkursowych i nagrody 

I. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją 



II. Komisję powołuje Organizator  

III. Kryteria oceny: pomysłowość, zgodność z tematyką. 

IV. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze zdjęcia, które 

najlepiej udokumentują skalę zaangażowania w akcję „Jestem odpowiedzialny 

za planetę”. Autorzy wybranych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody 

te nie podlegają zamianie na inne,  ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

V. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na naszej stronie 

www.gzkzbroslawice.pl oraz na naszym profilu FB. 

8. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z koordynatorem konkursu: - 

Panem Rafałem Barszcz, rbarszcz@gzkzbroslawice.pl, tel. 32 233 70 74.  

9. Uczestnicy konkursu poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na wielokrotne 

publikowanie przez Organizatora Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika 

Konkursu, we wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych  

i marketingowych Organizatora Konkursu związanych z tym Konkursem.  

10. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie niepublikowane i 

nienagradzane w innych konkursach, dostarczone prace nie będą zwracane  

i stają się własnością organizatora.  

11. Lista nagrodzonych uczestników zostanie ogłoszona 14.10.2020 na stronie 

organizatora konkursu www.gzkzbroslawice.pl . 

Organizatorzy będą kontaktować się telefonicznie ze nagrodzonymi w konkursie.  

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

 

 




