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REGULAMIN KONKURSU DLA GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH                                                                
               NA PROPOZYCJE HASEŁ ZACHĘCAJĄCYCH DO SEGREGOWANIA             

3 FRAKCJI ODPADÓW TYPU: PAPIER, SZKŁO I PLASTIK  
 
 

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Namysłów, z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 3                    
w Namysłowie. 
2. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od dnia 20 października 2021 r. do dnia                       
15 grudnia 2021 r.  
3. Termin na składanie zgłoszeń przez Uczestników upływa z dniem 15 grudnia 2021 r.  
4. Zgłoszenia złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie; w wypadku 
wysyłki decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora. 
5. Wypełniając zgłoszenie na warunkach określonych w regulaminie, Uczestnik potwierdza,               
że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go. 
6. Konkurs jest jednoetapowy, udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. 
 
 

 II. CELE KONKURSU 
 

1. Podniesienie świadomości ekologicznej młodych mieszkańców Namysłowa. 
2. Pogłębianie wiedzy na temat konieczności recyklingu oraz właściwych sposobów 
segregowania odpadów. 
3. Utrzymanie dobrego wizerunku Gminy Namysłów. 
4. Aktywny udział dzieci i młodzieży ze Szkól Podstawowych z terenu Gminy Namysłów                          
w akcjach proekologicznych. 
5. Promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie pod kątem 
działalności informacyjnej, szkoleniowej i naukowej. 
 
 
                                                            III. ADRESACI KONKURSU 
 
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII ze Szkół Podstawowych z terenu 
Gminy Namysłów. 
2. Poszczególne klasy, zwane dalej Uczestnikami, reprezentowane są przez Dyrektora danej 
placówki. 

 
      IV. PRZEDMIOT KONKURSU 
 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
1. Wypełnienie przez Uczestnika odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego 
załącznik do niniejszego regulaminu, zawierającego: 
-  deklarację wzięcia udziału w konkursie, 
- niezbędne do identyfikacji dane placówki (nazwę, adres, telefon kontaktowy osoby 
upoważnionej do kontaktu w sprawach dotyczących konkursu),  
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- zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego 
Konkursu, 
- propozycje haseł zachęcających do segregowania 3 frakcji odpadów typu: papier, szkło                         
i plastik.  
2. Dostarczenie w/w formularza osobiście w zamkniętej kopercie do Urzędu Miejskiego                        
w Namysłowie lub przesłanie na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,                           
z dopiskiem „KONKURS DLA GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH”.  

 
  V. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 
 

1. W Konkursie będą brać udział wyłącznie zgłoszenia Uczestników, pozytywnie 
zweryfikowane przez Komisję Konkursową pod względem formalnym. 
2. Każdy Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną propozycję hasła zachęcającego do 
segregowania odpadu danej frakcji, z których Komisja konkursowa wybierze po jednym 
zwycięskim haśle dla każdej z nich. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń naruszających obowiązujące 
przepisy, zasady dobrych obyczajów, dobra osobiste osób trzecich lub gdy zgłoszenie zostało 
złożone w niewłaściwej formie, terminie, jest niekompletne lub złożone przez Uczestnika 
niespełniającego wymagań określonych w niniejszym regulaminie. 
4. Członkami Komisji są:  
1) Przewodniczący Komisji w osobie Zastępcy Burmistrza Namysłowa  
2) Przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Namysłowie 
3) Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim                              
w Namysłowie 
4) Przedstawiciel Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 
5. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku, gdy żadne z haseł 
nie uzyska większości głosów; wówczas możliwe będzie ogłoszenie ponownej edycji konkursu.  
6. Z prac Komisji sporządzony zostanie protokół, który podpisują wszyscy jego członkowie. 
7. Ocena Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
 

     VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

1. Konkurs wygrywa Uczestnik lub kilku jego Uczestników, wyłonionych przez Komisję 
konkursową spośród wszystkich biorących w nim udział klas, którzy - zdaniem komisji - 
zgłosili propozycję 1 najlepszego i najtrafniejszego hasła zachęcającego do  segregowania 
odpadu każdej z 3 frakcji typu: papier, szkło i plastik, zgodnie z warunkami określonymi                     
w regulaminie. 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 r, 
natomiast rozdanie nagród będzie miało miejsce w dniu 23 grudnia 2021 r, w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie, w terminie podanym podczas rozstrzygnięcia konkursu. 
3. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej:                                 
www.namyslow.eu 
4.  Organizator powiadomi Laureatów Konkursu o jego wynikach drogą telefoniczną,                              
na numer wskazany przez nich w formularzu zgłoszeniowym.  
 
 

http://www.namyslow.eu/
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                VII. NAGRODY  
 

1. Dla zwycięzców Konkursu, zostaną ufundowane 3 równorzędne nagrody rzeczowe                           
o równowartości 700 zł. 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 

 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 
osobowych przez jego Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: 
umieszczenia danych w środkach masowego przekazu oraz materiałach publikowanych przez 
Organizatora, na stronie internetowej, profilu Facebook i w innych publikacjach. 
2. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu, jego Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie 
wszelkie prawa do zgłoszonej w Konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe  oraz 
zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych, a także wyraża zgodę na jej 
upowszechnianie, wykorzystywanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi propozycjami 
bez konieczności podawania danych autora. 
3. Po otrzymaniu nagrody Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek 
tytułów w stosunku do Organizatora bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do 
nazwy. 
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu wad prawnych 
propozycji, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią               
ze względu na naruszenie praw autorskich, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponosić 
odpowiedzialność cywilnoprawną, a w szczególności zobowiązuje się do zaspokojenie oraz 
pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Organizator poniesie na skutek zgłoszenia 
takich roszczeń. 
5. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,   
w Wydziale Promocji i Rozwoju, pod numerem telefonu: 77 4190 369 lub 364. 
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.                                                                                      

7. W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z COVID-19, Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany regulaminu, w tym odwołania Konkursu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


