REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
pn. ,,Z EKOLOGIĄ ŻYJĘ W ZGODZIE, POMAGAM PRZYRODZIE”
I. Cele Konkursu
Cel główny: Włączenie młodych mieszkańców Powiatu Lipnowskiego do aktywnego udziału
w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że
stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.
Cele szczegółowe:
 propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,









rozwijanie wrażliwości ekologicznej,

promowanie akcji ekologicznych,
rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka,
kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody,
rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,

integracja mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.

II. Organizatorzy
Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b, 87 – 600 Lipno
III. Założenia organizacyjne
1. Konkurs ekologiczny pn. „Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie” zwany dalej
Konkursem, rozpocznie się 25 czerwca 2012 r., a zakończy ogłoszeniem i wręczeniem
nagród w dniu 18 sierpnia 2012 r. podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek 2012 , które
odbędą się w miejscowości Karnkowo, gm. Lipno.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 ETAP I - konkurs rysunkowy w trzech kategoriach wiekowych:
1) dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
2) dzieci w wieku od 7-10 lat
3) dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat
 ETAP II - konkurs dla publiczności,
3. Konkurs I. Etapu we wszystkich kategoriach wiekowych będzie konkursem rysunkowym o
tematyce ekologicznej.
Uczestnik Konkursu zgłasza pracę konkursową w terminie od dnia 25 czerwca 2012 r. do dnia
13 lipca 2012 r.
Każdy uczestnik Konkursu wykona jedną pracę związaną z tematem konkursu i wypełni oświadczenie, dla
danej kategorii wiekowej które jest jednocześnie zgłoszeniem do Konkursu (załącznik Nr 1 i Nr 2

regulaminu). Złożenie oświadczenia/zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne
z uznaniem warunków zawartych w niniejszym regulaminie przez uczestników.
IV. Konkurs rysunkowy
Konkurs rysunkowy kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat.
W konkursie rysunkowym mogą wziąć udział wszystkie osoby, które od dnia 25 czerwca
2012 roku do dnia 13 lipca br. dostarczą do siedziby Organizatora prace konkursowe zgodne z
tematyką konkursu oraz prawidłowo wypełnią oświadczenie/zgłoszenie konkursowe
zamieszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Uczestnicy konkursu rysunkowego będą wykonywać rysunki o tematyce przyrodniczej,
ekologicznej.
Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową, a wyniki zapisywane na
Arkuszu punktacji w Konkursie rysunkowym, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
regulaminu.
Zwycięzcami Konkursu zostają osoby, które według Komisji najlepiej przedstawią i
zaprezentują tematykę konkursową w danej grupie wiekowej.
V. Konkurs dla publiczności
1. Głosowanie na prace konkursowe rozpocznie się w dniu 18.08.2012 roku podczas Dożynek
Powiatowo- Gminnych 2012 o godzinie 14:00 i będzie trwało do godziny 17:00 tego samego
dnia.
2. Na prace konkursowe może głosować każda osoba, która prawidłowo wypełni kupon
konkursowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
3. 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 o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja
Konkursowa.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków
odwoławczych.
5. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością
głosów.
VII. Nagrody
1. Laureaci konkursu rysunkowego otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy (3 nagrody
dla najlepszych uczestników w każdej kategorii wiekowej oraz po 2 wyróżnienia w każdej
kategorii wiekowej).
2. Laureaci konkursu publiczności otrzymają nagrody rzeczowe – 1 nagroda dla najlepszej
pracy wg publiczności i 1 nagroda dla oddającego głos.
3. Nagrody zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu konkursu za pokwitowaniem ich
odbioru na podstawie protokołu odbioru nagród, które stanowią załączniki nr 5 do
niniejszego regulaminu.
4. Zakup nagród został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
VIII. Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje
Organizator.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.lipnowski.powiat.pl

