
CELE KONKURSU NA EKOLOGICZNĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ 

 

 zmiana postrzegania odpadów:  nie jako śmieci, a jako surowce wtórne,  
 propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych,  
 pobudzanie aktywności twórczej, wspieranie i promocja lokalnych talentów.  

 

REGULAMIN: 

  

I. PRACE INDYWIDUALNE (zgłaszane przez 1 osobę) 

1. W konkursie należy wykonać ozdobę choinkową.  
2. Ozdoba musi być wykonana, w miarę możliwości z odpadów  (np. pojemnik po 

jogurcie, plastikowa butelka, puszka aluminiowa, plastikowe zakrętki, kapsle, sznurek 
itp.).  lub surowców ekologicznych – np. części roślin. 

3. Praca powinna być trwała i możliwa do wykorzystania jako ozdoba zewnętrzna. 
4. W konkursie przewidziano 2 kategorie wiekowe 

 dzieci i młodzież do lat 15 
 młodzież i osoby dorosłe 

5. Każdy z uczestników może przekazać maksymalnie 3 sztuki ozdób, które będą 
oceniane jako jedna praca.  

6. Prace należy składać w Pracowni Orange lub w sekretariacie szkoły/przedszkola.  
7. Każda praca musi zawierać dane: imię i nazwisko autora oraz nazwę placówki i klasę 

(uczeń) lub numer telefonu (osoba dorosła).  

  

II. PRACE GRUPOWE (dla placówek oświatowych,  innych instytucji, firm itp) 

1. W konkursie należy ozdobić salę, którą opiekuje się klasa/grupa, witrynę sklepową, 
tablice ogłoszeń itp. 

2. Ozdoby muszą być wykonane, w miarę możliwości z odpadów, surowców 
ekologicznych.  

3. W placówkach oświatowych liczebność grupy jest tożsama z liczebnością klasy (grupy 
w przedszkolach), w pozostałych instytucjach grupa może liczyć 5-25 osób.  

4. Praca będzie oceniana w miejscu wykonania w dniu 19 grudnia 2017 r.  

 

 



III. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Konkurs trwa do 18 grudnia br.  
2.  Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Gniew.   
3.  Prace indywidualne i zgłoszenia grupowe przekazane po terminie nie będą brane pod 

uwagę w Konkursie.  
4. Prace zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora Konkursu  
5. Komisję. Decyzje Komisji są ostateczne.  
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21 grudnia br.  O wynikach konkursu 

uczestnicy zostaną poinformowani elektronicznie lub telefonicznie. Wyniki zostaną 
również opublikowane na stronie internetowej Heliantus.org  

7. Nagrody zostaną wręczone za pośrednictwem placówek oświatowych lub 
bezpośrednio do końca bieżącego roku.  

8. Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymają słodkie upominki, dodatkowo zwycięzcy 
indywidualni – nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy - dyplomy.  

9. Przekazanie/zgłoszenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, 
którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów.  

11. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia terminu trwania 
lub odwołania konkursu.  

12. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.     
13.  Uczestnicy konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w 

tym fotografii wykonanych na potrzeby konkursu, przez Organizatora Konkursu do 
celów związanych tylko i wyłącznie z organizowanym konkursem.  

14. Prace przekazane przechodzą na własność organizatorów.  

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Organizator:   

Eko-Centrum Heliantus, Ciepłe 26,   

tel. 58 53 53 130, e-mail: konkurs@heliantus.org  

 

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Ekologicznie Opanuj Gniew 2017” dofinansowanego ze środków 
Gminy Gniew 

 


