
     

                 

Regulamin konkursu pt. EKOZAJĄC 
 

I. Cele konkursu 

Promowanie idei selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. 

Kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska (segregacja odpadów, recycling 

             w tym recykling użytkowy). 

Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej. 

Edukacja ekologiczna i wychowanie przez sztukę. 

 
II. Organizacja konkursu 

Organizatorem konkursu „EKOZAJĄC” jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85. 

Partnerem przedsięwzięcia jest „Interseroh” Organizacja Odzysku Opakowań S.A, ul. Wiertnicza 165, 

02-952 Warszawa. 

Patronem Honorowym konkursu jest Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc. 

 
III. Przedmiot konkursu 

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu wielkanocnego zająca z odpadów, ( np. butelek, kartonów, 
gazet itp.) i ma mieć wysokość od  30 cm do 50 cm. 

Wielkanocny zając może być wykonany dowolną techniką, pomalowany, oklejony powszechnie 

dostępnymi artykułami plastycznymi. 

Na Ekozającu nie mogą znajdować się gotowe do nabycia w sklepach ozdoby (np. cekiny, itp.). 

 

IV. Adresaci 
Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkoli na terenie miasta Radomska.  

  

V. Harmonogram konkursu 

Ogłoszenie konkursu – 29.01.2021 r. 

Przesyłanie prac z oświadczeniem – do 09.03.2021 r. 

Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników – 23.03.2021 r. 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora. Zwycięskie przedszkola 
otrzymają powiadomienie o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą e-mail. 

 

VI. Zasady i tryb konkursu 

      1.    Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.   

Uczestnik konkursu (Przedszkole) musi być autorem samodzielnie przygotowanej pracy konkursowej, 

która powinna być pracą zbiorową, wcześniej  niepublikowaną i niezgłoszoną                     do innego 

konkursu. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do miejsca wskazanego przez Organizatora: 

pracy konkursowej, 

wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika formularza zgłoszenia                                                       
(załącznik nr 1 do regulaminu). 

      4.     Ponadto każda praca konkursowa powinna zawierać tabliczkę formatu A4 z n/w z nazwą  i 

numerem  
              przedszkola. 

      5.     Brak opisu pracy konkursowej skutkuje  możliwością jej odrzucenia z konkursu. 



      6.     Każde przedszkole do konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę . 

      7.      Prace, wraz z tabliczkami i zgłoszeniem do konkursu należy dostarczyć na własny koszt                       
               do Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku ul. Narutowicza 1,  

 
 
 
 
 
 
       najpóźniej  do dnia 09.03.2021r.    

 
         8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia prac konkursowych powstałe podczas   

                 ich dostarczenia. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. Prace pozostają w Muzeum,   

                po czym we wrześniu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. „wypożycza” je na    
                 Piknik Rodzinny, w celu zorganizowania wystawy prac konkursowych. Oceny prac i podziału puli  

                 nagród dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.  

                 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu konkursu. 

        9.      Informacje na temat konkursu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora: 

www.pgk- 
radomsko.pl 

 
VII. Nagrody 

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze najładniejszego i najciekawszego  EKOZAJĄCA , który 

otrzyma nagrodę główną.  Przy ocenie prac pod uwagę będzie brany m.in. walor estetyczny, 
pomysłowość, rodzaje wykorzystanych odpadów. 

 Organizator przewiduje trzy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Zwycięzcy konkursu otrzymają 

nagrody pieniężne oraz drobne nagrody rzeczowe. 

Przewidziane są również dyplomy dla Uczestników. Jury konkursowe może zadecydować o przyznaniu 

dodatkowych nagród. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. w Muzeum Regionalnym im. 
Stanisława Sankowskiego w Radomsku ul. Narutowicza 1. 

O godzinie rozpoczęcia uroczystości Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mail. 

Dyplomy oraz nagrody, które nie zostaną odebrane przez laureatów konkursu osobiście, zostaną 

przesłane pocztą na adres placówki. 

Wszystkie prace konkursowe oraz wybrane zdjęcia z ich tworzenia zostaną opublikowane na  stronie 

internetowej Organizatora konkursu. 

 
VIII. Prawa autorskie  i zgoda na upublicznienie wizerunku 

Twórcą pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1191) może być tylko 

Uczestnik i niniejszy regulamin nie zmienia własności praw autorskich Uczestnika konkursu do  

wykonanej pracy konkursowej. 

 
IX. Postanowienie końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych na konkurs prac we 

wszelkich działaniach edukacyjno – informacyjnych oraz na wszelkich polach eksploatacji. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacja o ewentualnych zmianach 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie konkursu  decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora 
nie przysługuje odwołanie. 

http://www.pgk-radomsko.pl/
http://www.pgk-radomsko.pl/


Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Działu Ochrony Środowiska  

             PGK Sp. z o.o. ul. Spacerowa 120, tel. 44 683 25 33 lub 44 683 25 44 wew. 44, tel. kom. 504 947 

406 
             e-mail: m.jurek@pgk-radomsko.pl.,  a.mazur@pgk-radomsko.pl , k.zagorowicz@pgk-

radomsko.pl. 

 

         Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
„EKOZAJĄC” 

 
 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 
 

1. Numer przedszkola, nazwa i adres : 
 
….........................................................................................................................................
.... 
 

.............................................................................................................................................

.... 
 

2. Ilość dzieci zaangażowanych w wykonanie 
pracy............................................................... 
 

3.Nazwa grupy przedszkolnej, która wykonała pracę 
…........................................................ (jeżeli praca jest autorstwa jednej grupy 
przedszkolnej) 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z 
dnia                z art. 6 ust.1 lit. b RODO w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

mailto:m.jurek@pgk-radomsko.pl
mailto:a.mazur@pgk-radomsko.pl
mailto:a.mazur@pgk-radomsko.pl
mailto:m.jurek@pgk-radomsko.pl
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przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz w celach 
promocji konkursu. 
 
 
 

.............................................................. 
Podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


