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REGULAMIN KONKURSU "EKO STRÓJ"  

w ramach operacji pn. „Kampania edukacyjno- informacyjna dotycząca zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz ich właściwej segregacji „Wszystkie śmieci nasze są” 

 

§ 1 

Cele 

 

1. Cele konkursu: 

• propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia; 

• pogłębienie dotychczasowej wiedzy odnośnie segregacji odpadów w gospodarstwach 

domowych oraz znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska; 

• propagowanie selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych w życiu codziennym zarówno                

w domu, w szkole, jak i w pracy; 

• propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia; 

• zachęcenie uczestników konkursu do przedstawienia własnego kreatywnego pomysłu na czyste 

środowisko przyrodnicze, poprzez wykonanie stroju artystycznego z materiałów 

przeznaczonych do recyklingu. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu pn. „EKO STRÓJ” zwanego dalej Konkursem jest Stowarzyszenie 

Seniorów Gminy Łańcut „Aktywny Senior” z siedzibą Wysoka 49 (37-100 Łańcut), pod numerem KRS 

0000765758, legitymująca się numerem NIP: 815 18 05 378, numerem REGON: 382266578 

 2. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 

zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.  

 3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat z terenu LGD, które uczestniczyły w kampanii 

edukacyjno-informacyjnej „Wszystkie śmieci nasze są”. 

 

§ 3 

Przedmiot konkursu 

 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu i wykonanie stroju ekologicznego z surowców 

selektywnie zbieranych (przeznaczonych do recyklingu) oraz materiałów naturalnych. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

 

1.Uczestnikami Konkursu mogą dzieci w wieku 6-10 lat z terenu LGD, które uczestniczyły w kampanii 

edukacyjno-informacyjnej „Wszystkie śmieci nasze są”. 
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2.Uczestnik wykonana (z pomocą osoby dorosłej, rodzica) stroju z odpadów przeznaczonych do 

recyklingu oraz materiałów naturalnych: 

       a) technika wykonania strojów dowolna - temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do 

pracy, szkoły, na plażę itp.), wybór tematu pozostawiamy uczestnikom; 

       b)    każdy uczestnik może wykonać jeden strój; 

3. By wziąć udział w konkursie Zgłaszający musi przesłać na adres e- mail. 

aktywnysenior@gminalancut.pl :   

• Formularz zgłoszeniowy wraz z kopią podpisanych przez rodzica oświadczeń o zgodzie na 

udział dziecka w konkursie, których treść została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.   

Oryginał Oświadczeń należy dostarczyć osobiście w dniu konkursu.  

W wiadomości zwrotnej uczestnik otrzyma numer konkursowy oraz szczegóły prezentacji EKO stroju. 

4. Prezentacja stroju przez uczestnika nastąpi podczas pokazu mody recyklingowej w Ośrodku Kultury                          

w Soninie dnia 10.12.2021 roku o godz.16.30.  

Organizator konkursu zadba o odpowiednią oprawę muzyczną do pokazu EKO stroju. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.   

6.  Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać w terminie do 08.12.2021 roku. Prace zgłoszone po upływie 

tego terminu nie będą oceniane.    

7. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zapewnić środek transportu oraz opiekę podczas przejazdu jak                      

i  w trakcie trwania konkursu zapewniając bezpieczeństwo uczestnika.   

 

§ 5 

Sposób przeprowadzenia konkursu, kryteria oceny prac konkursowych 

 

1.Wszystkie prace zostaną ocenione podczas pokazu mody recyklingowej „EKO FASHION”. Oceny 

prac dokona komisja konkursowa, powołana przez Organizatora. 

2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu pokazu 10.12.2021 roku. 

3 Komisja Konkursowa składa się z 3 członków wskazanych przez Organizatora. Do jej zadań należy 

nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu oraz wybór zwycięzcy Konkursu.   

4. Członkowie Komisji oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.   

5. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest 

Komisja. Decyzje są ostateczne. 

6. Komisja konkursowa przy ocenie stroju będzie kierować się następującymi kryteriami: 

-kreatywnością uczestników przy projektowaniu stroju ekologicznego; 

-sposobem zaprezentowania pracy konkursowej podczas pokazu; 

-wykonaniem stroju z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do recyklingu. 

7. W konkursie zostanie przyznana 1 nagroda główna.  

8. Nagrodą główną w Konkursie jest aparat fotograficzny. Dla wszystkich uczestników konkursu 

przewidziane są dyplomy.  Komisja ma prawo do przyznania dodatkowych nagród. 

9.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w trakcie trwania pokazu. 

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. 

mailto:aktywnysenior@gminalancut.pl
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§ 6 

Odpowiedzialność 

 

Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub 

osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu pracami lub komentarzami, ponosi 

wyłącznie Uczestnik Konkursu.   

 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

niniejszego Regulaminu.    

2. Organizator ma prawo odsunąć Uczestnika z udziału w Konkursie z powodu nieprzestrzegania zasad 

regulaminu.    

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.    

4. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część.  

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 

Załączniki:  

 

Załącznik nr 1  
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Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami o zgodzie na udział dziecka w konkursie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „EKO STRÓJ” 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

Wiek 
 

 

Miejscowość 
 

 

Osoba zgłaszająca 

 

 

Rodzaj stroju 
 

 

Dodatkowy opis pracy 

(z czego wykonany, pomysł, przy czyjej pomocy 

zrobiony) 

 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO ZWIĄZANE                                              

Z UCZESTNICTWEM DZIECKA W KONKURSIE „EKO STRÓJ” ORGANIZOWANYM 

PRZEZ STOWARZYSZENIE SENIORÓW GMINY ŁAŃCUT „AKTWNY SENIOR” 

 

 

  

……………………, dnia …………………………r. (miejscowość, data)  

 

 

…………………………………………………………………,  (imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka)                              

  

……………………………………………………………………………(Imię dziecka , wiek dziecka)                                                                

  

………………………………………………………………………………… (miejscowość)  

 

 



                                       

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

5 
 

 

OŚWIADCZENIE / ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu Konkursu „EKO STRÓJ” oraz akceptuję jego 

postanowienia. *  

  

 

 

……………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / dziecka pozostającego pod moją opieką prawną                                

w Konkursie „EKO STRÓJ” organizowanym przez STOWARZYSZENIE SENIORÓW GMINY 

ŁAŃCUT „AKTWNY SENIOR” zgodnie z regulaminem Konkursu „EKO STRÓJ”. ** 

  

 

 

………………………………………………………    

 Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE / ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu „EKO STRÓJ” (tj. przez 

STOWARZYSZENIE SENIORÓW GMINY ŁAŃCUT „AKTWNY SENIOR”) danych osobowych 

mojego dziecka, pozostającego pod moją opieką prawną, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu 

„EKO STRÓJ”, w tym wyłonienia laureatów, poinformowania o jego wynikach (w przypadku 

laureatów Konkursu podania do publicznej wiadomości, tj. na stronie internetowej 

www.gminalancut.pl:  imienia, klasy i szkoły do której uczęszcza laureat)*** 

 

 

 

……………………………………………… ….         

 Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekun 

 

 

 

* złożenie oświadczenia jest niezbędne do udziału w konkursie  

**wyrażenie zgody jest niezbędne do udziału w konkursie  

***wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie 

http://www.gminalancut.pl/

