
               Wieliczka dn. 5.08.2019 r.                                                                

 

 REGULAMIN 

 Konkursu pn.  „EKO - ZABAWKA”  

Konkurs dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka  

  

§ 1 Definicje  

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:  

1) „Konkurs” – konkurs rodzinny  „EKO - ZABAWKA”  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 5.08.2019 r. do 14.09.2019 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. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na tematy ekologiczne, rozbudzanie kreatywności w 

zakresie prac plastyczno- technicznych wykonywanych z przedmiotów codziennego użytku a 

także rozbudzanie fantazji i wyobraźni. 

8. 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. Konkurs odbędzie się w pod warunkiem zgłoszenia minimum 5 prac konkursowych. 

W przeciwnym razie konkurs zostanie odwołany.  

 

http://www.wieliczka.eu/


2. Zasady przyjmowania zgłoszeń:   

a. Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć prace konkursowe (wykonane według 

poniższych wytycznych) od 5.08.2019 r. do 06.09.2019 r. do godz. 16:00. 

b. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć prace konkursowe do Urzędu Miasta 

i Gminy Wieliczka, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

ul. Słowackiego 49, 32-02 Wieliczka, pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu.  

c. Tematyka pracy konkursowej musi nawiązywać do hasła konkursu. 

d. Przedmiotem prac konkursowych jest własnoręczne wykonanie bezpiecznej zabawki 

z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych. 

Pamiętaj!!!- wykonana zabawka musi być bezpieczna dla użytkownika. Jeśli to 

konieczne dołącz instrukcję obsługi. 

e. Praca konkursowa powinna być dostarczona w formie zabawki wraz z wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu). 

f. Maksymalne wymiary eko-zabawki [cm] 100 x 100 x 100 

g. W przypadku niedostarczenia przez Uczestników wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego,  o którym mowa powyżej, praca zostanie odrzucona.   

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

 

§ 4 Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Zgłoszone przez Uczestników prace spełniające wymogi niniejszego konkursu zostaną 

ocenione  i nagrodzone przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

a) wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych 

b) inwencja i pomysłowość podejścia do tematu 

c) estetyka wykonania pracy 

d) spełnienie podanych wytycznych 

3. Obrady powołanej komisji odbędą się w dniu 10.09.2019 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: 14.09.2019 r. 

podczas trwania WIELICKIEGO EKOPIKNIKU 2019 na terenie Wielickiej Mediateki – Plac prof. 

Mieczysława Skulimowskiego 3, 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. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów I, II i III miejsca. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.  

5. 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 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r.).  

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych jest Organizator, który oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników 

będą wykorzystywane zgodnie z tymi przepisami, szczególnie zaś z ustawą  z dnia 

24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r.).  

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. 
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