
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

pn. ,,Przyroda wokół nas” 

I. Cele Konkursu

Cel  główny:  Włączenie  mieszkańców  Powiatu  Lipnowskiego  do  aktywnego  udziału

w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że  lokalne

środowisko jest naszym wspólnym dobrem.

Cele szczegółowe:

- propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,

- promowanie akcji ekologicznych,

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, 

- propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,

- rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

- kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,

- integracja mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.

II. Organizatorzy

Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10b, 87 – 600 Lipno

III. Założenia organizacyjne

1. Konkurs ekologiczny pn.: "Przyroda wokół nas"  zostanie przeprowadzony podczas Powiatowo

– Gminnych Dożynek, który odbędą się w dniu 25.08.2018 roku w miejscowości Bobrowniki,

gm. Bobrowniki.

2. Konkurs rozpocznie się o godz. 18:00

3. Czas trwania konkursu to 60 minut.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie quizu - konkursu wiedzy ekologicznej.

5. Uczestnik konkursu wypełnia kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym, który

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.  Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest

równoznaczne z uznaniem warunków zawartych w niniejszym regulaminie przez uczestników.

6. Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie

przez  Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu

na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. W  konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  pracownicy  Organizatora  oraz  innych  podmiotów



biorących  bezpośredni  udział  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu  konkursu  na  zlecenie

Organizatora,  a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej

rodziny  należy  rozumieć:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,  małżonków

rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w

stosunku przysposobienia.

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, jego wizerunku do celów

marketingowych  Organizatora.  Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  otrzymywanie

informacji o konkursie oraz innych informacji z nim związanych.

9. Uczestnik przekazuje prawa autorskie oraz prawa majątkowe do wytworzonego dzieła (hasło

konkursowe), korzystanie z dzieła bez ograniczeń czasowych na rzecz powiatu lipnowskiego.

10. Każdemu z uczestników nadany zostaje numer (od 1- do 30).

11. Decyzje o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa

oraz Publiczność.

IV. Konkurs ekologiczny

Konkursu ekologiczny polegać będzie na  ułożeniu przez uczestników hasła promującego; ekologię,

promocję nawyków i postaw proekologicznych, budowanie świadomości ekologicznej, wzbudzenie

wrażliwości ekologicznej.

Do gry przystępuje 30-cioro uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). Każdy z uczestników w

kolejności wylosuje z urny „słowo”, które będzie musiało zawierać hasło konkursowe. Uczestnik

układa tylko jedno hasło, które powinno składać się minimalnie z 3 słów a maksymalnie z 20. 

Hasła  konkursowe  oceniane  będą  przez  Komisję  Konkursową  oraz  Publiczność  a  wyniki

zapisywane na arkuszu punktacji  w Konkursie  Ekologicznym, który  stanowi załącznik  nr  2  do

niniejszego regulaminu. Hasło będzie oceniane wg następujących kryteriów: zgodność z tematem,

wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania, kreatywność, wartość

językowa hasła.

Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba,  które według Komisji  najlepiej  przedstawią i  zaprezentują

tematykę konkursową.

V. Konkurs dla publiczności 

1. Głosowanie na hasła konkursowe rozpocznie się w dniu 25.08.2018 r. roku podczas Powiatowo

– Gminnych Dożynek  o godzinie 18:15 i będzie trwało do godziny 19:00  tego samego dnia.

2. Na  hasła  konkursowe  może  głosować  każda  osoba,  która  prawidłowo  wypełni  kupon

konkursowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

3. W etapie konkursu dla publiczności przewiduje się dwie nagrody: 



-1.  nagroda  dla  osoby,  która  według  publiczności  najlepiej  przedstawiła  tematykę

konkursową - decyduje liczba oddanych głosów,

- 2.  nagroda dla osoby wylosowanej spośród wszystkich oddających głos na prace konkursowe.

VI. Komisja Konkursowa

1. Komisję Konkursową w składzie 3 osobowym powołuje Zarząd Powiatu w Lipnie.

2. Pracą  Komisji  Konkursowej  kieruje  Przewodniczący  wybrany  przez  Zarząd  Powiatu  w

Lipnie.

3. Decyzje  Komisji  Konkursowej  są  ostateczne,  nie  przewiduje  się  od  nich  środków

odwoławczych.

4. W  sprawach  spornych  Komisja  zajmuje  stanowisko  w  drodze  głosowania  większością

głosów.

VII. Nagrody 

1. Laureat konkursu ( I miejsce) – nagroda Komisji Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową – 1

szt.

2. Laureat  konkursu  publiczności  otrzyma  nagrodę  rzeczową  dla  najlepszego  hasła  wg

publiczności  – 1 szt.

3. Nagroda dla osoby wylosowanej spośród wszystkich oddających głos na prace konkursowe

– 1 szt.

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody za udział w konkursie - 30 szt.

5. Nagrody zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu konkursu za pokwitowaniem ich

odbioru na podstawie protokołów odbioru nagród, które stanowią załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do 

niniejszego regulaminu.

6. Zakup  nagród  został  dofinansowany  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

VIII. Postanowienia końcowe

I. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

II. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.lipnowski.powiat.pl



Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 Konkursu Ekologicznego 

KARTA ZGŁOSZENIA W KONKURSIE EKOLOGICZNYM
Pn. „Przyroda wokół nas”

Imię i nazwisko Miejsce
zamieszkania

Data i podpis uczestnika Nadany numer uczestnika

25.08.2018 r. 1

25.08.2018 r. 2

25.08.2018 r. 3

25.08.2018 r. 4

25.08.2018 r. 5

25.08.2018 r. 6

25.08.2018 r. 7

25.08.2018 r. 8

25.08.2018 r. 9

25.08.2018 r. 10

25.08.2018 r. 11

25.08.2018 r. 12

25.08.2018 r. 13

25.08.2018 r. 14

25.08.2018 r. 15

25.08.2018 r. 16

25.08.2018 r. 17

25.08.2018 r. 18



25.08.2018 r. 19

25.08.2018 r. 20

25.08.2018 r. 21

25.08.2018 r. 22

25.08.2018 r. 23

25.08.2018 r. 24

25.08.2018 r. 25

25.08.2018 r. 26

25.08.2018 r. 27

25.08.2018 r. 28

25.08.2018 r. 29

25.08.2018 r. 30



               Załącznik Nr 2 do Regulaminu
                        Konkursu Ekologicznego

ARKUSZ PUNKTACJI W KONKURSIE EKOLOGICZNYM 
pn. ,,Przyroda wokół nas” 

Numer
uczestnika
konkursu

Zgodność hasła

konkursowego z

tematem

Kreatywność,

pomysłowość i łatwość

zapamiętania

Wartość językowa

hasła

Suma
punktów
(ogółem)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.



              Załącznik Nr 3 do Regulaminu 
                        Konkursu Ekologicznego

 



Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
                        Konkursu Ekologicznego

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY PRZEZ LAUREATA KONKURSU
EKOLOGICZNEGO pn. ,,Przyroda wokół nas” - NAGRODA KOMISJI

KONKURSOWEJ

L.p. Nazwa nagrody Zajęte
miejsce 

w
konkursie

Imię 
i nazwisko

Numer
uczestnika

Data odbioru
nagrody i podpis

laureata konkursu

1. I
25.08.2018 r



Załącznik Nr 5  do Regulaminu 
                        Konkursu Ekologicznego

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY PRZEZ LAUREATA KONKURSU
EKOLOGICZNEGO pn. ,,Przyroda wokół nas” - NAGRODA PUBLICZNOŚĆI

L.p. Nazwa nagrody Zajęte
miejsce 

w konkursie

Imię 
i nazwisko

Numer
uczestnika

Data odbioru
nagrody i podpis

laureata konkursu

1. Nagroda
publiczności

25.08.2018 r.



   Załącznik Nr 6 do Regulaminu 
                        Konkursu Ekologicznego

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY PRZEZ OSOBĘ Z PUBLICZNOŚCI głosującą
w konkursu ekologicznego pn. ,,Przyroda wokół nas”

L.p. Nazwa nagrody Imię 
i nazwisko

Data odbioru
nagrody i podpis

laureata konkursu

1.
25.08.2018 r.

  



  Załącznik Nr 7  do Regulaminu 
Konkursu Ekologicznego

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD  PRZEZ UCZESTNIKÓW konkursu ekologicznego
pn. ,,Przyroda wokół nas”

L.p. Nazwa nagrody Imię 
i nazwisko

Numer
uczestnika

Data odbioru nagrody
 i podpis uczestnika konkursu

1. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

2. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

3. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

4. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

5. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

6. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

7. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r..

8. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

9. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r..

10. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

11. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

12. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

13. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

14. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.



15. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

16. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

17. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

18. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

19. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

20. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

21. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

22. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

23. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

24. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

25. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

26. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

27. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

28. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

29. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.

30. Rośliny w
pojemnikach

25.08.2018 r.


