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  REGULAMIN KONKURSU „Eko-kartka świąteczna” 

 

Organizator konkursu:  ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie 

Cele konkursu: 

1. Promowanie wśród dzieci odpowiedzialności za otaczające środowisko naturalne. 

2. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych w życiu codziennym. 

3. Uświadamianie możliwości powtórnego wykorzystanie zużytych przedmiotów. 

4. Propagowanie idei recyklingu 

5. Rozwijanie kreatywnego myślenia w aspekcie recyklingowym. 

 

Regulamin 

1. Konkurs skierowany do  uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gmin 

należących do ZGOK Sp. Z o.o. (Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin, Miasto i Gmina 

Kazimierza Wielka, Gmina Kije, Gmina Łubnice, Gmina Nowy Korczyn, Miasto i 

Gmina Oleśnica, Gmina Opatowiec, Gmina Pacanów, Miasto i Gmina Pińczów, Miasto  

i Gmina Połaniec Gmina Raków, Gmina Rytwiany, Gmina Solec-Zdrój, Miasto  

i Gmina Staszów, Gmina Szydłów, Tuczępy, Gmina Wiślica) 

2. Ogłoszenie konkursu: 24.11.2022r. 

 Czas trwania konkursu: 24.11 – 13.12.2022r. 

Ogłoszenie wyników: do 22.12.2022r. 

 

3. Przedmiot konkursu:  wykonanie eko – kartki świątecznej, bożonarodzeniowej  

 z surowców wtórnych (np. gazet, opakowań, folii). Prace mają być wykonane 

wyłącznie lub głównie z odpadów nadających się do recyklingu ! Dopuszczone jest 

użycie w niewielkiej ilości materiałów naturalnych typu ziarna, słoma, drewno, 

igliwie, sznurek jutowy itp. Kartka powinna być ozdobiona tylko na pierwszej, 

zewnętrznej stronie. Środek kartki powinien być pusty, bez życzeń. Format pracy 

dowolny (płaski lub przestrzenny). 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie prac. zgodnych 

z przedmiotem i regulaminem konkursu do dnia 13.12.2022r. do godz. 15:00 

 na adres: ZGOK Sp. z o.o.  Rzędów 40, 28-142 Tuczępy z dopiskiem „Eko-kartka 

świąteczna”.  Decyduje data stempla pocztowego.  

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac konkursowych 

powstałe podczas transportu. 
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5. Prace muszą zawierać wizytówkę z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, nazwą  

i adresem placówki oraz nr telefonu do kontaktu. 

6. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, która nie brała udziału 

 w innych konkursach. 

7. Nadesłana praca przechodzi na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie 

również  prawo do późniejszego wykorzystania oraz różnych form publikacji prac 

konkursowych. 

8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu  zadecyduje  powołana przez Organizatora 

Komisja Konkursowa. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod 

uwagę zgodność z tematem, regulaminem, estetykę oraz kreatywność.  

9. Organizatorzy przewidują przyznać trzy nagrody główne za I, II, III miejsce oraz trzy 

wyróżnienia. 

10. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej  

www.rcee.zgokrzedow.pl i/ lub na Facebooku. Laureaci o terminie i miejscu 

wręczenia nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie. 

11. W przypadku sytuacji niezależnej  od organizatora termin nadsyłania prac 

konkursowych może zostać wydłużony, o czym uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni na stronie internetowej www.rcee.zgokrzedow.pl 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych  uczestnika konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 

133, poz. 833 z póź. zm. oraz zgodą na publikację wizerunku uczestnika przez ZGOK 

Sp. z o.o. dla potrzeb promocyjnych konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 
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