
REGULAMIN KONKURSU „EKOPOCIĄG” 
 

I. Cel konkursu 
Konkurs „EKOPOCIĄG” ma na celu promowanie działań ekologicznych, kształtowanie postaw 
proekologicznych, już od najmłodszych lat życia.  
 
Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pociągu z materiałów segregowalnych. 
Prace zostaną wystawione podczas festynu ekologicznego „Eko Babiego Lato”, który 
odbędzie się 12 września 2020 r. na Scenie nad Jeziorem. Wyboru zwycięskich prac dokona  
w dniu festynu jury, biorąc pod uwagę fantazję, pomysłowość i jakość wykonania. 
 
II.   Organizatorzy konkursu. 
Organizatorem konkursu jest Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. 
 
III. Udział w Konkursie. 
1. W konkursie mogą brać udział grupy (rodzinne lub towarzyskie) max. do 5-ciu osób.  
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie dokonane poprzez formularz zapisów 

znajdujący się na stronie: http://eko.swarzedz.pl/2020/konkursy.html 
3. Udział w konkursie biorą osoby, które: 

- zapoznały się i zaakceptowały regulamin; 
- dokonały rejestracji internetowej; 
- w momencie przystąpienia do konkursu ukończyły 18 lat; 
- w momencie przystąpienia do konkursu są w wieku 13 -17 lat i dostarczyły 

Organizatorom w Punkcie Rejestracyjnym pisemną zgodę rodziców/prawnych 
opiekunów na samodzielny udział w konkursie; 

- osoby młodsze niż 13 lat biorą udział w konkursie pod opieką rodziców/opiekunów 
prawnych lub w grupach zorganizowanych pod opieką uprawnionej osoby pełnoletniej 
(nauczyciele, opiekunowie drużyn harcerskich itp.). 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 września 2020 r., do godz. 14:00 
5. Prace prezentowane będą przez grupy podczas trwania festynu „Eko Babie Lato”,  

od godz. 16:00 do 18:00, w dniu 12.09.2020 r. 
6. Koordynatorem konkursu i udzielającym szczegółowych informacji jest Wydział 

Promocji, tel. 61 651 24 07, 61 651 09 07. 
 
IV. Komisja Konkursowa  
1. Wyboru zwycięskich prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Swarzędz. 
2. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: 
    - pomysłowość prac; 
    - materiały, z których zostaną wykonane prace; 
    - stopień zaangażowania wykonawców. 
3.  Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej    
     odwołanie. 
 
V.  Nagrody  

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody dla grup: 
       I miejsce – bon o wartości 700 zł do księgarni „Pinokio” 

http://eko.swarzedz.pl/2020/konkursy.html


       II miejsce – bon o wartości 500 zł do sklepu sportowego Bodo Professional 
      III miejsce – bon o wartości 300 zł do sklepu „Zbymar” 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany puli nagród. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród indywidualnych i specjalnych. 
 
VI. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Regulamin zostanie zamieszczony do wglądu na stronie internetowej: 
www.eko.swarzedz.pl/2020 
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