
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 
„Nauka nie pójdzie w las? Nauka jest z lasu”

Celem Konkursu jest  podniesienie świadomości wśród  dzieci i młodzieży szkolnej na

temat  ekologii oraz pokazanie właściwych metod ochrony przyrody.

Konkurs  realizowany  za  pośrednictwem Urzędu  Marszałkowskiego   w  Warszawie

w ramach działania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” 

Słowniczek:

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,

 Organizatorze – należy rozumieć Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej” 

z siedzibą w  Tłuszczu, przy ul. Warszawskiej 4.

 Uczestniku – należy przez to rozumieć grupę uczestników, która zostanie zgłoszona 

do Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zasady  Konkursu  określa  niniejszy  Regulamin,  który  wchodzi  w  życie  z  dniem

rozpoczęcia Konkursu i  obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

2. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” (tj. gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Jadów,

Klembów, Poświętne, Rząśnik, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Wyszków, Zabrodzie,

Zielonka)

3. Konkurs trwa od 1.10.2016 r. do 21.10.2016 r.

II. PRACE KONKURSOWE

1. Konkurs polega na złożeniu przez  grupy 2-5 osobowe prac promujących   ekologię

oraz  pokazanie  właściwych  metod  ochrony  przyrody.  Forma  złożonych  prac  jest

dowolna, realizowana 2 dwóch kategoriach:

 uczniowie ze szkół podstawowych ( makiety, plakaty, plastyczne prace płaskie)

 uczniowie  ze  szkół  gimnazjalnych  (  prezentacje  multimedialne,  film  –  max  do  2

minut).



2. Termin trwania konkursu 1.10.2016r. - 21.10.2016r. 

3. Do dnia 14.10.2016 należy przesłać kartę zgłoszeniową faksem na numer (29) 649 18

31 lub na adres e – mail biuro@lgdrw.pl.

4. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę grup

5. Prace  należy  złożyć  w   siedzibie  Organizatora  tj.  w  biurze  LGD  „Równiny

Wołomińskiej” w  Tłuszczu, przy ul. Warszawskiej, do dnia 21.10.2016r. 

III. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Ogłoszenie Konkursu – 26.09.2016 r. – Nadsyłanie prac do 21.10.2016 r.

2. Termin trwania konkursu 1.10.2016r. - 21.10.2016r. 

3. Do dnia 14.10.2016 należy przesłać kartę zgłoszeniową faksem na numer (29) 649 18

31 lub na adres e – mail biuro@lgdrw.pl.

4. Ocena jury do 26.10.2016 r.

5. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  26  października  2016r.  roku  na  stronie

internetowej www.lgdrw.pl
6. Laureaci  zostaną  powiadomieni  o  wynikach  Konkursu  pocztą  elektroniczną  lub

telefonicznie wraz z informacją o miejscu i czasie rozdania nagród.

IV. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU 

1. Oceny prac zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów Konkursu (dokonuje jury

powołane przez Organizatora.
2. W skład jury wchodzą wskazani przez Organizatora przedstawiciele Organizatora.
3. Jury liczy nie więcej niż 7 osób. 
4. Jury dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc

pod uwagę w szczególności:
a) adekwatność przekazu pracy do celu projektu współpracy,
b) walory artystyczne pracy,
c) pomysł na pracę

5. Z prac Jury sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących

udział w posiedzeniu członków jury.
6. Decyzje  Jury odnośnie  wyboru Laureatów są ostateczne  i  nie  przysługuje  od nich

odwołanie.

V. NAGRODY 

1. Grupa pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę główną rzeczową. 

2. Dwie wyróżnione grupy otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Organizator zastrzega prawo przyznania nagród równorzędnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  warunków  niniejszego

Regulaminu  i  oświadczeniem,  że  prace  złożone  na  Konkurs  zostały  wykonane

osobiście przez Uczestnika. 

2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane. 

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  spowodowane

opublikowaniem nieprawdziwych danych  osobowych bądź  innych nieprawdziwych

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

4. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

5. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.). Osoby 

uczestniczące w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie 

przesłania do organizatora zgłoszenia z oświadczeniem omówionego w pkt II.8 

niniejszego Regulaminu. 

8. Niniejszy Regulamin jest  jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady

oraz warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i  interpretacja Regulaminu należy

wyłącznie do Organizatora.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).


