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1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Celem konkursu jest zainteresowanie naturą, walorami przyrodniczymi Powiatu 

       Wieruszowskiego i ekologią uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad- 

       gimnazjalnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego m.in. poprzez obserwację środowiska 

       przyrodniczego i wyrażenie jej w formie fotografii lub hasła o treści ekologicznej. 

1.2. Powiatowy Konkurs ekologiczno-przyrodniczy „Bliżej natury –  Z ekologią              

       na TY” Edycja 2016 jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie. 

1.3. Organizatorem konkursu jest Powiat Wieruszowski. Konkurs zostanie przeprowadzony  

       przez Powiatową Bibliotekę Publiczna w Wieruszowie oraz Starostwo Powiatowe w  

       Wieruszowie. 

1.4. Konkurs składa się z II części – konkursów. 

1.4.1. Konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i  

          ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. 

1.4.2. Konkurs na hasła o treści ekologicznej skierowany jest do uczniów szkół 

          podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. 

1.5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagrody, oprócz złożenia pracy 

       Konkursowej jest wyrażenie zgody  przez  pełnoletniego  uczestnika  konkursu  lub   

       opiekuna ustawowego/prawnego na administrowanie i przetwarzanie danych osobowych 

       (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 nr 133, poz.883)  

       przez Organizatora Konkursu w celu związanym z jego przeprowadzeniem oraz  

       wyrażenia zgody na udział Uczestnika w Konkursie, co Uczestnik pełnoletni lub 

       opiekun potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu 

       zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

1.6. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas mają prawo  

       wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie, 

       o której mowa ust. 1.5. 

1.7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest  

       Organizator konkursu 

 



1.8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do  

       nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w 

       dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, wykorzystania na wystawach,  

       używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

       rozpowszechnienia w ramach działań promocyjnych Powiatu Wieruszowskiego po 

       złożeniu oświadczenia (załącznik nr 1 Karta zgłoszenia). 

1.9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

       uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celach  

       związanych z przeprowadzeniem konkursu po złożeniu oświadczenia (załącznik 

       nr 1 Karta zgłoszenia). 

1.10.Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 24 października 2016 r. ( data wpływu  

        do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie ). Zgłoszone do konkursu prace 

        zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Powiatowej 

        Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, złożoną z przedstawicieli organizatorów i  

        zaproszonych ekspertów. Komisja wybierze najciekawsze prace do dnia 10.11.2016 r. 

        a dla laureatów konkursu zostaną zakupione nagrody. Ponadto uczestnicy otrzymają m.in. 

torby z nadrukiem hasła o treści ekologicznej i kalendarz ekologiczny 7 planszowy  

        ścienny na 2017 rok. 

1.11. Sposób zgłaszania prac do konkursu: 

 dostarczenie prac do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, 

ul. Waryńskiego 8, 

 przesłanie pocztą na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, 

98-400 Wieruszów, ul. Waryńskiego 8. 

1.12.Nagrody dla laureatów najlepszych prac zostaną zakupione ze środków Wojewódzkiego 

        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

        W konkursie zostanie przyznanych łącznie 25 nagród za najlepsze prace w konkursie  

        Fotograficznym (13) i w konkursie na najlepsze hasła o treści ekologicznej (12). 

1.13.Ogłosznie oraz wyniki konkursu a także najciekawsze prace zostaną opublikowane  

        na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie  

        www.pbp-wieruszów.pl  oraz Powiatu  Wieruszowskiego  http://www.powiat- 

        wieruszowski.pl/. 

1.14. Wybrane prace wykorzystane zostaną m.in. na wystawie pokonkursowej w  

        Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie, w Kalendarzu Ekologicznym 

        7 planszowym na 2017 rok, koszulkach.  

http://www.pbp-wieruszów.pl/


 

I. Konkurs Fotograficzny 

 

1.  Zasady Konkursu. 

  

1.1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

      z terenu powiatu wieruszowskiego, którzy do 24.10.2016 r. prześlą prace fotograficzne 

      wraz z Kartą zgłoszenia (zał. Nr 1) oraz spełnią warunki określone w niniejszym 

      regulaminie ( osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców 

        lub opiekunów prawnych). 

1.2. Zdjęcia powinny prezentować najciekawsze zakątki środowiska naturalnego powiatu 

      wieruszowskiego. Powinny być ściśle związane i dotyczyć ochrony przyrody i ekologii 

       Powiatu wieruszowskiego. Uwzględniać bioróżnorodność biologiczną - bogactwo przyrody, 

zwierząt,  

       roślin, ich siedlisk. Promować walory przyrodnicze powiatu wieruszowskiego w tym  lasów, łąk, 

       rezerwatów przyrody i obszarów chronionego  krajobrazu. 

1.3.Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 

       Każda praca może składać się z jednego zdjęcia lub z cyklu zdjęć.  

       Cykl zdjęć może składać się maksymalnie z 3 fotografii. W przypadku cyklu zdjęć  

       wyróżnieniu podlega cała praca.  

1.4.Zebrane zdjęcia winny być dostarczone na płycie CD wraz załącznikami z dopiskiem 

     Konkurs fotograficzny pn. Powiatowy Konkurs ekologiczno– przyrodniczy „Bliżej 

     natury – Z ekologią na  TY” Edycja 2016. 

1.5.Do konkursu można zgłaszać prace wykonane od 01.04.2016 r. do 24.10.2016 r. 

1.6.Forma prac: 

 Zdjęcie musi być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu; 

 Cyfrowy plik w formacie JPEG (rozszerzenie*.jpg); 

 Rozdzielczość zdjęć: min 300 dpi; 

 Pliki cyfrowe zawierające zdjęcia nie powinny być poddane obróbce w żadnym 

programie komputerowym; 

 Jakiekolwiek modyfikacje obrazu fotograficznego wykluczają prace z konkursu; 

 Zdjęcie powinno zawierać opis: 

             Tytuł (informacja o fotografowanym obiekcie), określenie miejsca wykonania  

             fotografii, miejscowość lub przybliżona lokalizacja (gmina, miejscowość), imię  

             i nazwisko autora , szkoła. 

             Np. bocian karmiący młode w gnieździe, Wieruszów, okolice Mieleszyna,  

                  Jan Kowalski, Gimnazjum Nr 2 Wieruszów. JPG 



II. Konkurs na hasła o treści ekologicznej 

 

1.  Zasady Konkursu. 

1.1.Konkurs organizowany jest w jednej kategorii: 

       1) uczniowie szkół podstawowych, 

       ( osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców 

         lub opiekunów prawnych). 

1.2.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu 

      wieruszowskiego, którzy do 24.10.2015 r. prześlą  wpisane w Kartę zgłoszenia (zał. Nr 1)  

     wymyślone przez siebie hasło o treści ekologicznej oraz spełnią warunki określone 

     w niniejszym regulaminie. 

1.3. Hasła powinny być ściśle związane i dotyczyć ochrony przyrody i ekologii Powiatu 

      Wieruszowskiego. Uwzględniać bioróżnorodność biologiczną - bogactwo przyrody, zwierząt, roślin  

       ich siedlisk. Promować walory przyrodnicze powiatu wieruszowskiego w tym  lasów, rezerwatów  

      przyrody i obszarów chronionego  krajobrazu. 

1.4.Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę. Każda praca może składać się z jednego hasła lub z 

cyklu 

      haseł. Cykl haseł może składać się maksymalnie z 3 haseł. W przypadku cyklu haseł wyróżnieniu  

      podlega jedno hasło. 

1.5.Zebrane prace  winny być dostarczone w formie papierowej wraz załącznikami z dopiskiem 

     Konkurs na hasła o treści ekologicznej pn. Powiatowy Konkurs ekologiczno-przyrodniczy 

      „Bliżej natury – Z ekologia na TY”. 

1.6.Do konkursu można zgłaszać prace wykonane od 01.04.2016r. do 24.10.2016 r. 

1.7.Forma prac: 

 Hasło musi zostać ułożone samodzielnie  przez Uczestnika Konkursu; 

 Hasło powinno zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, szerszy opis do hasła: 

- imię i nazwisko autora 

- Szkoła......................... 

-szerszy opis do hasła. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

 


