
Regulamin konkursu na ekologiczny strój „EKOmoda” w ramach 

„Edukacyjnego Eko-pikniku w Poniatowej” w dniu 18.06.2022 r. 

 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU: 

1) Koło Gospodyń Wiejskich „Wałowianki” z Wałowic - Organizator, 

Wałowice 34A, 24-340 Józefów nad Wisłą. 

2) Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej – Partner, 

ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa  

II. CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest: 

- podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, 

- kształtowanie postawy proekologicznej poprzez wykorzystanie surowców wtórnych, 

- propagowanie ekologicznego stylu życia, 

- kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbania o stan środowiska 

naturalnego; 

- zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska, 

- inspirowanie twórczości artystycznej dzieci, 

- rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej. 

III. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z Lubelszczyzny. 

Podzielony jest na dwie kategorie: 

- Kategoria I – uczniowie klas I – IV SP, 

- Kategoria II – uczniowie klas V – VIII SP. 

IV. TERMINY KONKURSU: 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie do Partnera wypełnionej Karty Zgłoszenia – 

Załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres email: biuro@ckpit.poniatowa.pl, w terminie do 

15.06.2022 r. do godz. 12:00. 

V. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroju ekologicznego z odpadów przeznaczonych do 

recyklingu oraz materiałów naturalnych. Technika wykonania strojów dowolna - temat pracy 

otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły, przedszkola, na plażę, itp.), warunkiem 

jest zachowanie ekologicznego charakteru stroju, co oznacza, że w przeważającej części 

powinien być wykonany z surowców wtórnych. Każdy uczestnik może wykonać jeden strój. 



W prezentowanym stroju mogą pojawić się m.in.: gazety, tektura falista, wytłoczki do jajek, 

rolki papierowe, folia, puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

- uczestnik konkursu musi dostarczyć Kartę Zgłoszenia stanowiącą Załącznik nr 1 do 

Regulaminu,  

- uczestnicy prezentują swoje stroje podczas „Edukacyjnego Eko-pikniku w Poniatowej”, 

organizowanego w dniu 18.06.2022 r. na Placu przy ul. Brzozowej, w miejscu wskazanym 

przez Organizatorów, 

- Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakupu surowców do przygotowania strojów oraz 

kosztów dojazdu uczestników do miejsca rozstrzygnięcia Konkursu, 

- każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden strój,  

- uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

VII. KRYTERIA OCENY  

- do oceny strojów zostanie powołana Komisja konkursowa, w której skład będą wchodzić 

przedstawiciele Organizatora (w skład Komisji mogą wchodzić zaproszeni goście, niezwiązani 

w uczestnikami konkursu), 

- Komisja powołana przez Organizatorów będzie oceniała zgodność zaprezentowanych strojów 

z przedmiotem i celem konkursu, pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego, 

estetykę wykonania oraz sposób zaprezentowania stroju, 

- decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna. 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

- rozstrzygnięcie Konkursu oraz informacja o zwycięzcach zostanie przekazana uczestnikom 

Konkursu podczas „Edukacyjnego Eko-pikniku w Poniatowej” w dniu 18.06.2022 r.,   

- w Konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów (I, II, III miejsce) i wyróżnienia w każdej 

kategorii, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych 

uczestników dyplomy i podziękowania za udział w konkursie, 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc. 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 do regulaminu 

  

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu na ekologiczny strój „EKOmoda” w ramach 

„Edukacyjnego Eko-pikniku w Poniatowej” w dniu 18.06.2022 r. 

 

Dane uczestnika konkursu: 

 

………………………………………………………………………………………………...… 

imię, nazwisko 

 

Dane zgłaszającego - rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela prowadzącego: 

 

……………………………………………………………………………………………….… 

imię, nazwisko, telefon 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZGŁASZANEGO DO KONKURSU (m.in. temat pracy, 

wykorzystanie materiałów i surowców, itp.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………….. 

podpis osoby zgłaszającej 

 



Oświadczenie osoby/osób zgłaszających organizację: 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

a) przedmiot zgłaszany na Konkurs nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich, oraz przedmiot jest wolny od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych 

od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami, ponoszę wyłączną 

odpowiedzialność wobec tych osób. 

b) przekazuję organizatorom wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonego przedmiotu. Przeniesienie to następuje 

w pełnym zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, na zasadzie wyłączności, 

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

c) Wyrażam zgodę na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie 

i publiczne udostępnianie zgłoszonego do Konkursu pn. „EKOmoda” przedmiotu, jego odtwarzanie, 

wyświetlanie zdjęć, umieszczanie na stronach internetowych. 

 

……………………………………………………….. 

data, czytelny podpis osoby/osób zgłaszającej 

 

Zgoda na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu: 

□ Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych, w tym publikacji wyników Konkursu na:  Facebooku KGW 

Wałowianki, Facebooku Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Facebooku CKPiT w Poniatowej; stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Poniatowej  www.um.poniatowa.pl. oraz CKPiT ckpit@ponitowa.pl 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię  

i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko zgłaszającego, nr telefonu, w celu organizacji konkursu pn. 

„EKOmoda”, w tym publikacji wyników Konkursu na Facebooku KGW Wałowianki, Facebooku 

Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Facebooku CKPiT w Poniatowej; stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Poniatowej  www.um.poniatowa.pl. oraz CKPiT ckpit@ponitowa.pl 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych w zakresie 

wizerunku, w szczególności poprzez utrwalanie wizerunku w formie fotografii lub audiowizualnej, 

a także na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby działań promocyjnych, w tym umieszczanie zdjęć 

na Facebooku KGW Wałowianki, Facebooku Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Facebooku CKPiT 

w Poniatowej; stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poniatowej  www.um.poniatowa.pl. oraz 

CKPiT ckpit@ponitowa.pl. 

………………………………………………………... 

data, czytelny podpis osoby/osób zgłaszającej 
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