REGULAMIN
EKOLOGICZNEGO konkursu fotograficznego:
„Dbaj o czyste powietrze, aby życie było lepsze a przyroda piękniejsza”
1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Czernichów.
2. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości i rozwijanie postaw ekologicznych oraz zachęcenie
do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
a w szczególności ochrony powietrza atmosferycznego którego jakość przekłada się na walory
krajobrazowe Gminy Czernichów. Hasło pomocnicze „Pamiętaj - Świat nie jest nam dany na
zawsze”.
3. Konkurs organizowany jest dla młodzieży szkolnej klas V-VIII.
4. Udział w konkursie może być indywidualny lub w zespole maksymalnie trzy osobowym.
5. Uczestnik konkursu ma prawo zgłoszenia jednej pracy, wykonanej samodzielnie lub w zespole.
6. Do konkursu można zgłaszać prace nigdzie dotąd nie prezentowane i nie nagradzane, poprzez
przesłanie na adres e-mail eko@czernichow.pl
7. Prace konkursowe należy przesłać na ww. skrzynkę e-mail do dnia 15.06.2022r., do godziny 12.00.
Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową dotyczącą autora: imię i nazwisko, dokładny
adres, wiek, tel. do kontaktu oraz podpisaną zgodę na przetwarzaniu danych osobowych
uczestnika konkursu.
8. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich na
rzecz organizatora i zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
9. Praca przesłana do organizatora staje się jednocześnie jego własnością.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczenia przesłanych prac oraz
informacji o autorach zgłoszonych prac (imię i nazwisko, wiek, miejscowość) na stronach
internetowych Gminy Czernichów, na portalu społecznościowym Gminy, w lokalnej gazecie Orka
oraz do powielania w dowolnej liczbie kopii jako plakatu ekologicznego lub jako części składowej
plakatu.
11. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronach Urzędu Gminy, portalu
społecznościowym Gminy oraz w lokalnym czasopiśmie ORKA.
12. Spośród przedłożonych prac Komisja powołana przez Wójta Gminy Czernichów wyłoni trzy
najlepsze prace, zastrzegając sobie możliwość przyznania wyróżnień.
13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.czernichow.pl, na portalu
społecznościowy Gminy oraz na tablicy ogłoszeń przy Biurze Obsługi Klienta UG w dniu 17.06.2022
r.
14. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 20.06.2022 r.
o godzinie 14.00.
15. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
16. Informacji udziela, w godzinach pracy urzędu ekodoradca Jolanta Dalman, e-mail
eko@czernichow.pl, tel. 12 270 21 04 wew. 104.

