
REGULAMIN KONKURSU 
 

„JAK ROZUMIEM GOZ” 
 

PLASTYCZNY KONKURS DLA DZIECI 
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin jest wydany przez organizatorów konkursu – Związek Gmin Wierzyca, Polish-
American Development Council, ZielonyPunkt.co, Fundację Większe Mniejsze. 

2. Konkurs trwać będzie od dnia ogłoszenia do dnia 16 listopada 2018 roku. 
3. Celem Regulaminu jest przeprowadzenie Konkursu i uregulowanie wszystkich aspektów jego 

organizacji. 
 
2. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (klasy I-
VIII) lub gimnazjalista, w dowolnej placówce oświatowej z obszaru Gmin współtworzących 
Związek Gmin Wierzyca (pełna lista gmin znajduje się na stronie www.zgwierzyca.pl). 

2. Zadaniem Uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej w formacie A3, techniką 
dowolną. Praca ma dotyczyć gospodarki o obiegu zamkniętym i przedstawiać indywidualną 
wizję dotyczącą tego zagadnienia. Organizator w żaden sposób nie ogranicza inwencji uczniów 
i liczy na kreatywność. 

3. Do pracy uczestnik załącza zgodę rodziców/opiekunów na umieszczenie imienia i nazwiska w 
zestawieniu z gminą, w której mieszka, na stronach internetowych Organizatorów i ich 
profilach w mediach społecznościowych. Zgoda powinna również dotyczyć publikacji zdjęć 
finalistów wykonanych podczas wręczenia nagród, które odbędzie się w siedzibie Związku 
Gmin Wierzyca, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański. Fotorelacja z 
wydarzenia wręczenia nagród, będzie mogła być wykorzystana w ramach kampanii 
edukacyjnych i działań informacyjnych Organizatorów. 

4. Pracę należy oznaczyć danymi kontaktowymi, w tym nr telefonu rodziców/opiekunów, a 
także danymi szkoły do której uczęszcza Uczestnik, celem umożliwienia kontaktu w celu 
powiadomienia o wejściu do grona laureatów konkursu. 

 
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Jury złożone z przedstawicieli Organizatorów, w terminie do 30 listopada 2018 roku, dokona 
oceny prac i nagrodzi je nagrodami. 

2. Nagrody zostaną wręczone laureatom w grudniu 2018 roku, a o dokładnym terminie zostaną 
oni powiadomieni. 

3. Nagrodami w konkursie są: dron – I miejsce, smartwatch – II miejsce, okulary VR – III miejsce. 
 
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Związku Gmin Wierzyca, ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański. 
3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 


