
Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży “ Przystanek ekologia”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Zwoleniu we

współpracy z drużynową 1 Zwoleńskiej Drużyny Harcerek ‘Rzeka” im.
Św. Jadwigi Królowej Polski, przedstawicielki Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej sam. Katarzyny Makuch.

2. Cele Konkursu:
- propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży
- zwiększenie wrażliwości na ekologię
- zachęcenie dzieci i młodzieży do dbania o planetę
3. Konkurs ma charakter gminny i jest skierowany do dzieci i młodzieży

w wieku 5- 15 lat

II. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie ankiety

zgłoszeniowej oraz przesłanie skanu zgody rodzica (wydrukowanej
lub napisanej odręcznie)  na podany adres mailowy
przystanek.ekologia@gmail.com do dnia 20.05.2021 r.

3. Nadesłanie ankiety jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
zgodą na publikację zdjęć związanych z promocją konkursu.

III. Miejsce i termin Konkursu
1. Konkurs odbywa się na terenie Gminy Zwoleń.
2. Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci 5-10 lat; ich zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej

dowolną techniką (ołówek, akwarela, plastelina, wydzieranka, etc.), na
której przedstawią jedno z dobroczynnych działań na rzecz Ziemi

- młodzież 10- 15 lat; ich zadaniem jest zebranie, jak największej ilości
worków śmieci, pamiętając przy tym o zasadach prawidłowej
segregacji, nie mogą to być śmieci z gospodarstw domowych, tylko
pochodzące z lasów i obszarów przyrzecznych.

3. Uczestnicy zobowiązani są do terminowego przesłania rezultatów
wykonanych zadań do dnia 27.05.2021 r.

4. Uczestnicy w kategoriii 5-10 lat przesyłają zdjęcie pracy w komentarzu
pod postem w wydarzeniu na platformie Facebook.

5. Uczestnicy w kategorii 10- 15 lat przesyłają zdjęcia miejsc sprzątania
“przed i po”  pod postem w wydarzeniu  na platformie Facebook oraz
składają worki do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Zwoleniu przy ul. Batalionów Chłopskich 25.

IV. Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody dla

laureatów I, II i III miejsca.



2. O zdobyciu nagrody w kategorii wiekowej 5-10 lat będzie decydowała
liczba polubień pod zamieszczonym komentarzem.

3. O zdobyciu nagrody w kategorii wiekowej 10- 15 lat będzie
decydowała liczba zebranych worków na śmieci wraz z liczbą zdjęć
miejsca sprzątanego “przed i po”.

4. Podsumowanie konkursu jest planowane na 29.05.2021 r. godzina do
uzgodnienia z laureatami.



Zgoda rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………….. w konkursie
“Przystanek Ekologia”. Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję regulamin

oraz ponoszę odpowiedzialność za dziecko w czasie działań związanych z konkursem.

………………………… …………………………………………….
Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica


