
REGULAMIN 
Konkursu Techniczno-Fotograficznego 

pn. „Śmieci mniej, Ziemi lżej” 
 
Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin 
Karkonoskich – Czyste Karkonosze”. 
 
I. Cele konkursu: 

 podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodych członków społeczeństwa, 

 pobudzenie dzieci i młodzieży do działania na rzecz ochrony środowiska, 

 zgłębienie wiedzy na temat zrównoważonego podejścia do przyrody i środowiska, 

 uzmysłowienie alternatyw dla rozwoju otoczenia w którym żyjemy,  

 zachęcanie do kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia, tworzenia i rękodzielnictwa,   

 propagowanie wśród młodzieży recyklingu – szczególnie tego, w którym dajemy 
„nowe życie” odpadom. 

 
II. Organizator konkursu 
Organizatorem Konkursu Techniczno-Fotograficznego pn. „Śmieci mniej, Ziemi lżej” zwanego 
dalej „Konkursem” jest Związek Gmin Karkonoskich, którego siedzibą jest Pałac – Bukowiec, 
ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, zwanego dalej „Organizatorem”. 
 
Dane kontaktowe Organizatora: 
tel. 75 718 24 15, @: i.uroda@karkonosze.eu, 
tel. 75 718 33 23, @: p.zawisza@karkonosze.eu. 
 
Informacje o konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na funpage’u oraz na stronie 
internetowej Organizatora. 
 
III. Uczestnicy 
Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych gmin Związku Gmin 
Karkonoskich. 
 
IV. Terminy 
Czas trwania konkursu: do końca października 2021 r. 
 
V. Zasady udziału w konkursie 
Konkurs polega na wykonaniu klasowo (grupowo) makiety ekologicznego miasteczka „zero 
waste” z odpadów, a następnie sfotografowanie wykonanej pracy. Każda klasa ma możliwość 
przesłania maksymalnie sześciu fotografii. Ideą konkursu jest wizualizacja i zaprojektowanie 
makiety miasteczka, które będzie przyjazne środowisku. Aby nie tworzyć kolejnych odpadów, 
uczestnicy mają za zadanie, konkursową makietę przygotować, wykorzystując odpady, m.in. 
plastiki, szkło, papier oraz pozostałe, tak, aby stworzyć makietę ekologicznego miasteczka. 
 
Makieta może mieć maksymalne wymiary 150 cm x 70 cm.     
 
Każda klasa ma możliwość przesłania maksymalnie sześciu fotografii. Fotografia musi 
spełniać warunki: format zapisu pliku JP(E)G o długości krótszego boku 1600 pikseli. 
 
Każda fotografia podczas przesyłania musi być opisana: 

 nazwa szkoły, klasy, 



 nazwa miasteczka, które przedstawia makieta, 

 numer porządkowy zdjęcia 
 
np. Szkoła w Bukowcu, kl. Vc, EkoCity, 1z6  
 
Fotografie nieopisane lub opisane niekompletnie nie będą uczestniczyć w konkursie. 
 
Fotografie należy przesłać na maila: konkursyzgk@gmail.com. Termin przesyłania fotografii 
upływa: 31 października 2021 r. Prace nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału 
w konkursie. 
 
Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają, że: 

 są autorami zgłaszanej do konkursu makiety i fotografii i posiadają do nich pełnię 
praw autorskich (p. osobiste i majątkowe), a prawa te nie są obciążone prawami osób 
trzecich, 

 nie kopiują całości lub fragmentów fotografii wykonanej przez inną osobę, 

 zgłaszane makieta i fotografie nie były nagradzane w innych konkursach, 

 jeśli na fotografiach zgłaszanych do konkursu znajduje się wizerunek człowieka, osoba 
ta wyraziła zgodę na uwiecznienie jej wizerunku. 

 wyrażają zgodę na opublikowanie imion i nazwisk oraz wykorzystanie pracy w formie 
publikacji na stronie internetowej organizatora konkursu, artykułach prasowych 
zamieszczanych przez organizatora w prasie oraz w pozostałych publikacjach 
organizatora konkursu, 

 wyrażają zgodę na przywiezienie makiety, gdy ta zostanie nagrodzona lub wyróżniona 
do siedziby Organizatora. 

 
Za złamanie praw autorskich oraz ochrony wizerunku prawnie odpowiada autor. 
 
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z „Rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych.  
 

Administrator Danych osobowych zobowiązany jest sporządzić ze Związkiem Gmin 
Karkonoskich umowę powierzenia danych.  
 
VI. Wyniki 
Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa oceni nadesłane fotografie. Po zakończaniu 
obrad, wszyscy uczestnicy otrzymają drogą mailową indywidualną wiadomość 
o rozstrzygnięciu konkursu. Ponadto wyniki prac zwycięskich będą opublikowane na stronie 
internetowej Związku Gmin Karkonoskich pod adresem www.zgk.karkonosze.eu i na 
funpage’u Organizatora.  
 
 
VII. Nagrody 
Dla laureatów konkursu (czyli I, II i III miejsce oraz fotografie wyróżnione) przewidziano 
nagrody rzeczowe. 
 
Zdjęcia zwycięskich i wyróżnionych makiet zostaną wydrukowane i wyeksponowane 
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w Pałacu-Bukowiec oraz na stronie internetowej Związku Gmin Karkonoskich pod adresem 
www.zgk.karkonosze.eu i na funpage’u Organizatora., natomiast makieta, która wygra 
konkurs, będzie wystawiona w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich. 
 
Organizator zaprosi laureatów konkursu oraz autorów wyróżnionych makiet i fotografii, na 
krótkie spotkanie do swojej siedziby (Pałac - Bukowiec), podczas którego będą wręczone 
nagrody. Organizator poinformuje laureatów konkursu o dacie spotkania drogą mailową. 
 
VIII. Komisja konkursowa 
Komisja konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Związku Gmin Karkonoskich oraz 
przedstawicieli instytucji wspierających konkurs. 


