
Regulamin gminnego konkursu „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019 r.  

z terenu Gminy Gdów” 

 

 

1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Najpiękniejszy List dla 

Ziemi 2019 z terenu Gminy Gdów”. 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Gdów, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gdów. 

4. Patronat medialny nad konkursem obejmuje portal dla mieszkańców Gdowa i okolic 

www.mojgdow.pl 

5. Za część merytoryczną odpowiadają: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Gdów. 

6. Celem jest wyłonienie najpiękniejszych listów z terenu Gminy Gdów biorących udział  

w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA -  Listy dla Ziemi oraz 

edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się na terenie 

Gminy Gdów zwanych dalej „Uczestnikami”. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O każdorazowej zmianie 

Regulaminu, Uczestnicy będą pisemnie poinformowani. 

8. Placówka szkolna zgłasza do gminnego konkursu jeden list wytypowany przez nią  

do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Ekologiczną ARKA.  

Po wcześniejszym zeskanowaniu i wysłaniu do Fundacji, oryginał należy złożyć w Urzędzie Gminy 

Gdów, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w pok. nr 10, w terminie do 11 maja 

2019 r. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres 

szkoły, telefon i e-mail. Dodatkowo należy dołączyć kartę zgłoszeniową. Prace dostarczone  

po terminie, wykonane niezgodnie z Regulaminem oraz bez prawidłowo uzupełnionej karty 

zgłoszeniowej nie będą brały udziału w sondażu. 

9. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków regulaminu oznaczać będzie niezakwalifiko-

wanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.  

 
10. Jury powołane przez Organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.  

11. Kryteria oceny pracy: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.  

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.05.2019 r. na stronie internetowej UG Gdów oraz 

www.mojgdow.pl  

13. Uroczyste wręczenie nagród  odbędzie się podczas Święta Niezapominajki w dniu 02.06.2019 r. 

14. Jury przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.  

15. Ponadto, Jury ma prawo do wyróżnienia prac i przyznania im dodatkowych nagród.  

16. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nieod-

wołalna.  

17. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pie-

niężną.  
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18. Przekazując pracę do gminnego konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na prezentację pracy  

na portalach www.gdow.pl oraz www.mojgdow.pl a także rozpowszechnianie wizerunku pracy  

w celach kształtowania postaw proekologicznych. 

19. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń. 

20. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gdow.pl www.mojgdow.pl oraz 

w placówkach biorących udział w konkursie. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

 

 

Gdów, 10.04.2019 r. 
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