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§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Świdnicy.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, a także
członkowie najbliższej rodziny-małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.
4. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i stworzenie ozdoby bożonarodzeniowej,
atrakcyjnej wizualnie, innowacyjnej, koniecznie zrobionej z recyklingu ( niepotrzebnych
przedmiotów, materiałów), a następnie wykonanie jej zdjęcia lub materiału filmowego wraz
z opisem sposobu, w jakim powstał prezentowany przedmiot.
5. Ideą konkursu jest pokazanie, że wykorzystywanie tego, co już raz znalazło się
w przemysłowym obiegu, ma nie tylko sens ekologiczny, ale także wymiar artystyczny,
a do tego funkcjonalny.
6. Cele konkursu:
•
•
•
•
•
•

propagowanie ekologicznego stylu życia,
rozwój kreatywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej,
propagowanie dobrych praktyk powtórnego wykorzystywania odpadów,
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zaśmiecania naszej planety oraz
kształtowanie nawyków segregacji śmieci,
rozwój świadomości społecznej,
kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

7. Informacja o konkursie rozpowszechniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
stronie Czysta Świdnica oraz portalach społecznościowych FB, a także w lokalnych
mediach.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny, produkty potrzebne do wykonania pracy należy
zorganizować we własnym zakresie.
§2. Zasady konkursu
1. Konkurs trwać będzie od dnia 16.12.2020r. do dnia 30.12.2020r.
2. Zdjęcia lub materiał filmowy wraz z opisem wykonanej pracy należy przekazać w formie
elektronicznej. Prace będą podlegać ocenie jury. Organizator wyłoni 3 zwycięzców stosując
kryteria oceny wymienione w § 3 ust. 5, których autorzy zostaną nagrodzeni.
3. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Świdnicy niezależnie od grupy wiekowej. Prace
konkursowe należy nadsyłać na adres mailowy: czystaswidnica@um.swidnica.pl,
załączając zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na stronach internetowych
(załącznik nr 1 do Regulaminu): Urzędu Miejskiego, Czystej Świdnicy i portalach
informacyjnych i społecznościowych, lub w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie, publikacji imienia i nazwiska
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uczestnika na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego, Czystej Świdnicy i portalach
informacyjnych i społecznościowych oraz dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
4. Przystąpienie do udziału w konkursie stanowi deklarację uczestnika, że akceptuje niniejszy
regulamin konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z konkursem i jego promocją.
5. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz
majątkowych do zdjęcia lub filmu. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa
osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada stosowne zezwolenie na
wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2019r., poz. 1231).
§3. Rozstrzygnięcie konkursu
Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
Komisje powołuje Organizator.
Posiedzenie komisji przewidziane jest na dzień 04.01.2021r.
Wręczenie nagród przewidziane jest na dzień 12.01.2021r.
Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak:
• zgodność pracy z tematem konkursu;
• walory artystyczne, kreatywność, estetykę;
• zalety i wady stworzonego projektu;
• funkcjonalność;
• proces i sposób wykorzystanych do projektu materiałów, źródło inspiracji;
• opis projektu.
6. W konkursie wybrane zostaną prace najbardziej użyteczne, innowacyjne i estetyczne.
7. Uczestnicy konkursu otrzymają gadżety ekologiczne oraz dyplomy, a laureaci otrzymają:
1.
2.
3.
4.
5.

I miejsce – zestaw pakietu ekologicznego
II miejsce – zestaw pakietu ekologicznego
III miejsce – zestaw pakietu ekologicznego
8. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu plus wyniki prac zostanie opublikowane w dniu
08.01.2021r. na stronach i portalach społecznościowych Urzędu Miejskiego oraz stronie
Czystej Świdnicy.

§4. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz przedłużenia czasu

trwania konkursu w każdym czasie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez
uczestników.
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2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora: Urząd Miejski w Świdnicy,

ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Wydział Gospodarki Odpadami oraz na stronie
internetowej www.czystaswidnica.pl.
3. Ostateczne interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy u pani Beaty Kozłowskiej pod nr 74/ 856-29-36 oraz poprzez portal
społecznościowy facebook – Czysta Świdnica.
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