
REGULAMIN KONKURSU 

Organizatorzy: Biblioteki Gminy Hrubieszów 

(Czerniczyn, Dziekanów, Kosmów, Moniatycze, Stefankowice) 

Cele konkursu: 

- uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego; 

- uświadomienie konieczności segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania; 

- rozbudzanie kreatywności i wyobraźni plastycznej wśród dzieci i młodzieży. 

 

Uczestniczy: 

- konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-14  lat 

 

Zasady konkursu:  

- warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest wykonanie modelu EKO –ludka z odpadów (np. butelki 

plastikowe, opakowania, puszki, kartony i inne), 

- jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę, 

-termin dostarczania prac środa 21 kwietnia 2021 r. 

- prace należy dostarczyć do jednej z bibliotek Gminy Hrubieszów (Czerniczyn, Dziekanów, Kosmów, 

Moniatycze, Stefankowice), 

- każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość, klasa 

(wiek) 

Podsumowanie konkursu: 

- oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona jury powołane przez organizatora, 

 - prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych 

I kategoria  przedszkole i klasa 0 

II kategoria  klasy I-IV 

      III kategoria klasy V- VIII 

 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe 

uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu 

przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane 

osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK oraz 

FB. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 

dostarczonego przez niego zdjęcia. Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć prac. Organizator zastrzega 

sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik wyraża 

zgodę na wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania 

konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na posiadanie praw autorskich do danych 

prac. 

 

Życzymy wielu twórczych pomysłów ! 

 


