
REGULAMIN Konkursu „JESTEŚMY EKO – AKTYWNIE DBAMY O SWOJĄ GMINĘ” 

Konkurs dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka 

 

§ 1 Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1) „Konkurs”  –  konkurs  rodzinny  „JESTEŚMY  EKO  –  AKTYWNIE  DBAMY  O  SWOJĄ  GMINĘ”
prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

2) „Organizator” – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

3) „Uczestnicy” – rodziny zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Wieliczka (dziecko/dzieci wraz z
rodzicem/rodzicami lub opiekunem/opiekunami prawnymi) 

4) „Laureaci” – Uczestnicy Konkursu, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego. 

5) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.  

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin zamieszkujących Miasto i Gminę Wieliczka.

3. Konkurs  prowadzony  jest  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  za  pośrednictwem  serwisu
www.wieliczka.eu .

4. Konkurs  prowadzony  będzie  w  dniach  od  07.08.2017 do  28.08.2017  r.  przez Urząd  Miasta
i Gminy w Wieliczce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

5. Organizator  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  treść  i  formułę  Konkursu  w  zakresie  jego
przeprowadzenia.  

6. Wyrażając  zgodę  na  udział  dzieci  w  Konkursie,  w  sposób  przewidziany  Regulaminem,
przedstawiciele  ustawowi  niepełnoletnich  uczestników (w tym rodzice  i  opiekunowie prawni)
wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. 

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2016, poz. 471 z późn. zm.). 

§ 3 Zasady zgłoszenia udziału w Konkursie 

1. Celem  Konkursu  jest  wyróżnienie  ciekawych  działań  proekologicznych,  uwiecznionych
i dostarczonych przez uczestników konkursu w formie fotografii wraz z hasłem i krótkim opisem. 

2. Konkurs  odbędzie  się  w  pod  warunkiem  zgłoszenia  minimum  5  prac  konkursowych.
W przeciwnym razie konkurs zostanie odwołany. 

3. Zasady przyjmowania zgłoszeń:  

a. Uczestnicy  konkursu  mogą  dostarczyć  prace  konkursowe  (wykonane  według  poniższych
wytycznych) od 07.08.2017 r. do 23.08.2017 r. do godz. 15:00.

b. Uczestnicy  konkursu  zobowiązani  są  dostarczyć  prace  konkursowe  do  Urzędu  Miasta
i  Gminy  Wieliczka,  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,
ul. Limanowskiego 32, 32-02 Wieliczka, pok. 33, II piętro w godzinach pracy Urzędu. 



c. Tematyka  prac  konkursowych  musi  nawiązywać  do  haseł  związanych  z  działaniami
proekologicznymi  i  pokazywać  aktywne  zaangażowanie  Uczestników w  jedną
z poniższych kategorii: 
- działania antysmogowe,
- segregacja odpadów, 
- oszczędzanie wody lub prądu,
- wtórne wykorzystanie surowców,  
- troska o czystość środowiska naturalnego, 
- dbałość o środowisko naturalne,  
- edukacja mieszkańców w zakresie dbania o środowisko naturalne.

d. Przedmiotem prac konkursowych jest  fotografia ukazująca aktywności Uczestników w jednej z
wymienionych  powyżej  kategorii  wraz  z  wymyślonym  hasłem  promującym  działania
ekologiczne oraz krótkim opisem.

e. Fotografia  konkursowa  powinna  być  dostarczona  w  formie  zdjęcia,  wydruku
w formacie A4 (20x30) wraz z wypełnionym kwestionariuszem (załącznik nr 1 do regulaminu).

f. W  przypadku  niedostarczenia  przez  Uczestników  wypełnionego  kwestionariusza,
o którym mowa powyżej, praca zostanie odrzucona.  

g. Każda rodzina biorąca udział w konkursie może przesłać tylko jedną pracę.

§ 4 Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Zgłoszone przez Uczestników zdjęcia spełniające wymogi niniejszego konkursu zostaną ocenione
(np.  za  zgodność  z  tematem,  pomysłowość,  itp.)  i  nagrodzone przez komisję  powołaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

2. Obrady  powołanej  komisji  odbędą  się  w  dniu  28.08.2017  r.  w  siedzibie  Urzędu  Miasta
i Gminy w Wieliczce.

4. W konkursie nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca, według ilości punktów przyznanych przez
komisję konkursową.

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu: 02.09.2017 r. podczas
trwania WIELICKIEGO EKOPIKNIKU na terenie Małopolskiej Areny Lekkoatletycznej w Wieliczce
przy ul. Boguckiej 6, 32-020 Wieliczka.

 

§ 5  Nagrody 

1. Fundatorem oraz organem przekazującym nagrody jest Organizator. 

2. Nagrody  będą  rozdane  według  największej  ilości  punktów  przyznanych  przez  komisję
konkursową.

3. I miejsce i nagrodę główną- ROWER – otrzymają Uczestnicy, których praca zdobędzie największą
ilość punktów.

4.  II miejsce – APARAT FOTOGRAFICZNY – otrzymają Uczestnicy, których praca zdobędzie drugą w
kolejności największą ilość punktów.
5. III miejsce – PLECAK TURYSTYCZNY – otrzymają Uczestnicy, których praca zdobędzie trzecią  

w kolejności największą ilość punktów.  
6. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. 



7. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w zakresie wskazanym
w  Regulaminie  oraz  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie,  zgodnie  z  ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.
(dalej „Ustawa”).  

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Organizator, który oświadcza, iż
wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą.  

3. Uczestnik  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych,  możliwość  ich  poprawiania  oraz  usuwania
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres organizatora.  

4. Podanie  danych  osobowych  przez  Uczestnika  jest  dobrowolne,  jednakże  stanowi  warunek
niezbędny do przyznania nagrody. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin, który jednocześnie jest 
jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu znajduje się na stronie www.wieliczka.eu .   
     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12-263-42-45

http://www.wieliczka.eu/


Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu „JESTEŚMY EKO – AKTYWNIE DBAMY O SWOJĄ GMINĘ”

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
 

Imiona i nazwiska Uczestników konkursu  
 
 

 

Dane kontaktowe: 
 
- adres do korespondencji 
 

 

- nr telefonu 
 

 

- adres e-mail
 

 

Hasło promujące zdjęcie:

Krótki opis działania proekologicznego 
widocznego na zdjęciu:

 W przypadku przyznania nagrody głównej, 
rower będzie użytkowany przez:

 □ dziecko w wieku ……………….

 □ osobę dorosłą
 

1. Oświadczam,  że  wraz   z  moją  rodziną  jestem autorem zgłoszonej  pracy  konkursowej  oraz,  że  nie
narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
3. Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw do zgłoszonej na konkurs pracy na Organizatora na

warunkach określonych w Regulaminie konkursu.
4. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  formularzu

zgłoszeniowym  na  potrzeby  przeprowadzenia  konkursu  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997  r.
 o ochronie danych osobowych (Dz.  U. z 2016 r.,  poz. 922 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do
prawidłowego  przeprowadzenia  konkursu,  wyłonienia  zwycięzcy  i  przyznania  nagrody  przez
Organizatora.

5. Oświadczam,  że  wraz  z  moją  rodziną  biorącą  udział  w  konkursie  jesteśmy  mieszkańcami  Gminy
Wieliczka.

6. Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka biorącego/dzieci biorących udział w konkursie.
 
 
                                                ___________________________________________ 
                                          Imię i nazwisko uczestnika konkursu/ opiekuna prawnego reprezentującego rodzinę
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