REGULAMIN KONKURSU
„Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz”

I. Organizator konkursu
1. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest:
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin

oraz

Urząd Miejski w Raciążu
Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż

II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z terenu Miasta Raciąż.
III. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest:
propagowanie postaw i zachowań proekologicznych mających na celu zmniejszenie ilości
wytwarzanych odpadów,
wyrobienie nawyku u dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu prawidłowej segregacji odpadów
w miejscu ich wytwarzania,
tworzenie przydomowych kompostowników,
kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez codzienne działania
we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Zadaniem rodziny jest wykonanie oraz przesłanie pracy konkursowej w formie plakatu lub fotoreportażu
obrazującego sposób prowadzenia w rodzinie segregacji powstających odpadów komunalnych.
2. Każda rodzina może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Format pracy: plakat (A2) lub fotoreportaż (od 3 - 6 zdjęć).
4. Technika prac dowolna, pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora:
imiona i nazwiska uczestników, adres zamieszkania, telefon
5. Praca będzie oceniana za przekaz treści ekologicznej, pomysłów promujących selektywną zbiórkę
odpadów, oryginalność, pomysłowość, pracochłonność i staranność wykonania.
6. Do przesłanych prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1). Brak załączenia
przedmiotowych formularzy skutkować będzie odrzuceniem nadesłanej pracy jako niespełniającej
wymogów formalnych uczestnictwa w konkursie.
7. Prace konkursowe należy złożyć do Biura REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7,
09-210 Drobin w godzinach 700 – 1500 lub Urzędu Miejskiego w Raciążu, Pl. Adama Mickiewicza 17,
09-140 Raciąż w godzinach 730 – 1530.
Prace można również przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin

lub

Urząd Miejski w Raciążu
Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż

z dopiskiem konkurs „Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz”
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.,
ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin
tel. +48 (0) 24 / 267 42 90

Urząd Miejski w Raciążu,
Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Tel.48 (0) 23 / 679 11 63

8. Organizator będzie przyjmował prace konkursowe w trybie ciągłym od 1 maja do 15 czerwca 2018 r.
V. Ocena prac i zasady przyznawania nagród
1. Ostatecznej oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół oraz lista rankingowa ocenionych
prac konkursowych.
3. W konkursie przewidziane są indywidualne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach tj.:
a). I kategoria – uczestnicy wykonujący plakat
I miejsce – Tablet
II miejsce – Odtwarzacz mp3
III miejsce – Stojak do segregacji odpadów
b). II kategoria – uczestnicy wykonujący fotoreportaż
I miejsce – Tablet
II miejsce – Odtwarzacz mp3
III miejsce –Stojak do segregacji odpadów
4. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce, ani na nagrody
innego rodzaju.
5. Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu do dnia 29.06.2018 r.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w Raciążu
www.miastoraciaz.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
VI. Wręczenie nagrody
1. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Urzędu Miasta Raciąż przy Pl. A. Mickiewicza 17.
2. Laureaci konkursu będą zobowiązani do potwierdzenia odbioru nagrody w dniu ich wręczenia.
3. W przypadku nieobecności laureata konkursu w dniu wręczania nagród, nagroda zostanie przekazana
kolejnej osobie z listy rankingowej ocenionych prac.
VII. Postanowienia końcowe
1. Dostarczenie przez uczestnika konkursu pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Na Organizatora konkursu przechodzą prawa autorskie do prac konkursowych.
Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania przez
Organizatora prac.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.miastoraciaz.pl i tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyn przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu. Za
odpowiednią formę poinformowania uczestników o ewentualnych zmianach w Regulaminie konkursu
uważa się zamieszczenie na stronie internetowej www.miastoraciaz.pl
4. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w Biurze REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.,
ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin
tel. +48 (0) 24 / 267 42 90

Urząd Miejski w Raciążu,
Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Tel.48 (0) 23 / 679 11 63

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
„Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz”
organizowanego przez
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
…………………………………………………………………………....
(Imię i nazwisko osoby zgłaszającej)
…………………………………………………………………………....
(Adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………....
(Telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE
DANYCH UCZESTNIKA DO CELÓW KONKURSU

Ja, …………………………………………………………………………………………………., niżej podpisany/a,
wyrażam zgodę na udział w konkursie „Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz” organizowanego przez
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. oraz Urząd Miejski w Raciążu,
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 (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.),
przesłana praca jest autorska, nie brała udziału w żadnym konkursie oraz nie była nigdzie publikowana
ani prezentowana,
przekazuje Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystywania przesłanej pracy bez ograniczenia
czasowego oraz bez względu na miejsce i sposób ekspozycji.

……………………………………………………………….
(podpis uczestnika konkursu/opiekuna*)

* W przypadku gdy uczestnik konkursu nie jest pełnoletni

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.,
ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin
tel. +48 (0) 24 / 267 42 90

Urząd Miejski w Raciążu,
Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Tel.48 (0) 23 / 679 11 63

