
 

Regulamin ”Konkursu na Eko-Rymowankę", 
organizowanego w ramach projektu LIFE “Śląskie. Przywracamy błękit” 

 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Kroczyce - Referat Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska z siedzibą pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 

29, 42-425 Kroczyce.  

2. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach projektu LIFE “Śląskie. Przywracamy błękit”. 

3. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa wybrana przez Wójta Gminy 

Kroczyce. 

4. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

 Grażyna Masłyka 

 Aneta Szczechla 

 Karolina Merda 

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie 

 

Cele konkursu 

 szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój umiejętności 

literackich, 

 zwiększenie ogólnej świadomości konieczności dbania o środowisko,  

 wiedza  o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczania powietrza, 

 rozbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi, 

 zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody. 

 popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych  wykorzystywanych na ochronę  

środowiska. 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs ma zasięg lokalny i obejmuje uczniów szkół podstawowych  na terenie Gminy 

Kroczyce. 
2. Konkurs został ogłoszony na stronie internetowej Gminy Kroczyce oraz na oficjalnym  

portalu społecznościowym Facebook, na profilu gminy Kroczyce. 
3. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń 

osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania pracy konkursowej, 

w przypadku, gdy będzie ona zawierała treści  naruszające prawa i dobre imię osób 
trzecich lub nie będzie związana z tematyką konkursu. 
 
 

 

 



 

Zasady konkursu 
 

1. Zadaniem konkursu jest stworzenie  rymowanki o tematyce ekologicznej. 
2. Rymowanka powinien składać się z co najmniej z  5 wersów. 
3. Rymowanka powinna poruszać tematykę dbania o środowisko, segregację  śmieci,   

ochronę przyrody, ochronę powietrza. 
4. Prace konkursowe powinny być dostarczone  w formie tekstowej. 
5. Prace zgłoszone w konkursie będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach 

wiekowych: 

 kategoria I skierowana jest do uczniów klas od I do IV szkół podstawowych, 

 kategoria II skierowana jest do uczniów klas od V do VIII szkół podstawowych. 
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną prace. 

 
Prace konkursowe 

 

1. Prace konkursowe można dostarczać korzystając z jednej z poniższych form: 
a. przesyłając na adres e-mail ekodoradca@kroczyce.pl w tytule wpisując “Konkurs 

na Eko-Rymowankę", 
b. przekazując osobiście organizatorowi na kancelarię  w budynku Urzędu Gminy 

Kroczyce na ul. Batalionów Chłopskich 29 w Kroczycach, 
c. wysyłając listownie na adres organizatora: Urząd Gminy Kroczyce, ul. Batalionów 

Chłopskich 29, z  dopiskiem “Eko-Rymowanka”. 
 
2. Razem z każdą dostarczoną pracą konkursową, powinny się znaleźć następujące 

informacje: 

 imię i nazwisko uczestnika, 

 klasa, do której uczęszcza uczestnik, 

 imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika wraz z jego numerem  
telefonu, pod którym organizator będzie się kontaktował w przypadku otrzymania 
nagrody. 

 
Czas trwania konkursu 

 

1. Ostateczny termin dostarczania prac konkursowych upływa w dniu 16.12.2022 r. 
2. Prace konkursowe dostarczone po tym terminie nie będą przyjmowane. 
3. W przypadku wysyłki pracy konkursowej pocztą tradycyjną, liczy się data wpływu do 

organizatora. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2022r. 
 

Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia. 

2. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 

3. Nagrody główne zostaną rozdane w każdej z kategorii 3 osobom, których prace 
zostaną ocenione przez komisję konkursową jako najlepsze. 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika konkursu zostaną poinformowani 
telefonicznie w  przypadku otrzymania przez uczestnika nagrody głównej lub 
dodatkowej. Zostaną oni     również poinformowani o terminie i miejscu wręczenia 
nagród. 
 
 



 

Postanowienia końcowe 
 

1. Nadesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,   
którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej.  

2. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Decyzje Komisji konkursowej są 
ostateczne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


