
REGULAMIN KONKURSU  

„STRÓJ EKO” 

 

1. Organizator: 

Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów  

„Blisko Ludzi” 

ul. F. Stefczyka 46 

32-070 Czernichów 

e-mail: stowarzyszeniebliskoludzi@gmail.com 

 

 

2. Przedmiot i zasady Konkursu 

2.1 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy artystycznej  

w postaci stworzenia stroju EKO, charakteryzującego się wysokim poziomem 

artystycznym / innowacją , kreatywnością itd. 

2.2 Do oceny prac zostanie powoła komisja, w której skład wejdą 

członkowie zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Czernichów „Blisko 

Ludzi” oraz komisja rewizyjna.  

2.3 Konkurs ma charakter otwarty 

 

3. Cele konkursu: 

3.1 Poprawa wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

3.2 Zwiększenie świadomości recyklingu wśród dzieci i młodzieży poprzez 

jego kreatywne wykorzystanie. 

 

4. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu 

Gminy Czernichów.  

 

5. Warunki uczestnictwa 

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnego oświadczenia 

potwierdzającego fakt bycia mieszkańcem Gminy Czernichów. Formularz 

zgłoszeniowy  uczestnictwa w Konkursie wypełnia każdy uczestnik. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 



przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Stowarzyszenie 

Sympatyków Gminy Czernichów „Blisko Ludzi”:  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.). Podanie danych osobowych, o których mowa 

powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie, a ich 

niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników konkursu.  

3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych jest wymagana w sytuacji nie 

ukończenia 18 roku życia przez uczestnika. Wymagane jest również udzielenie 

zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia w zakresie praw 

autorskich (zgoda na korzystanie z prac konkursowych). Niezbędne formularze 

stanowią załącznik nr 1, 1a do niniejszego regulaminu.  

4. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej 

zgody na korzystanie z prac konkursowych (np. w formie prezentacji 

multimedialnej) w celach promocyjnych. Tym samym prace przedstawione w 

konkursie przechodzą na własność Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac 

sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów 

sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji. 

6. Organizator zobowiązuje się do zawarcia z autorem najlepszej pracy umowy 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy. Autor zobowiązuje się do 

zawarcia takiej umowy w deklaracji zawartej w formularzu zgłoszeniowym 

.Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również zgodę 

autora na dokonywanie przez Organizatora opracowań zwycięskiej pracy oraz 

ich rozpowszechnianie. 

6. Wszyscy uczestnicy poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego udzielają 

Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo  

i terytorialnie licencji na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe 

na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci 

komputera  



b) publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych  

i teleinformatycznych, w tym sieci Internet i telefonii mobilnej w celach 

związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora 

7. Zastrzeżone jest zgłaszanie strojów wcześniej publikowanych, bądź 

prezentowanych i nagradzanych w innych konkursach. 

8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

prezentację stroju podczas pokazu „EKOMODA” w dniu 27.06.2021r.-Dzień 

Dziecka/Sportu, na boisku sportowym LKS Wisły Czernichów. 

 

                                                       6. Techniki konkursowe 

Technika wykonania prac jest dowolna. Kryteriami oceny są: kreatywność oraz 

materiały wykorzystane do stworzenia stroju. 

 

7. Miejsce i termin składania prac 

1. Praca ( zdjęcie osoby biorącej udział w konkursie w wykonanym przez 

siebie stroju)  wraz z pisemnym zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie, zgodą 

na  wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

w/w konkursu (załącznik Nr 1 i nr 1a) należy złożyć drogą mailową do 20 

czerwca 2021 r. na adres stowarzyszeniebliskoludzi@gmail.com .  

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

8. Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora. 

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Organizator przewiduje przyznanie nagród oraz upominków, które 

zostaną przekazane dnia 27/06/2021 r. po pokazie Eko Stroju. 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia 

zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich 

niezależnych. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 czerwca 2021 r.  
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