REGULAMIN KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
PN. „SEGREGACJA – JAK TO SIĘ ROBI”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizator
Organizatorem konkursu wiedzy ekologicznej jest Gmina Brody. Konkurs jest częścią
zadania pn. „kampania edukacyjno-informacyjna BRODZKIE SPOTKANIE WOKÓŁ
ŚMIETNIKA”, realizowanego w ramach programu priorytetowego z dziedziny edukacji
ekologicznej prowadzonego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. „Kampania edukacyjnoekologiczna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIE WOKÓŁ
ŚMIETNIKA”
1.2. Cel konkursu




Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brody
Uwrażliwienie na problemy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Rozbudzenie zainteresowania recyklingiem i ponownym użyciem materiału,

1.3. Uczestnicy
Każdy mieszkaniec Gminy Brody który odpowie na pytania konkursowe oraz wypełni karę
zgłoszeniową do konkursu.
1.4. Założenia organizatorskie










Konkurs wiedzy ekologicznej odbywać się będzie poprzez odpowiedz na pytania
zawarte na karcie zgłoszeniowej do konkursu. Karta będzie dostępna na stronie
internetowej Gminy Brody oraz w Urzędzie Gminy Brody.
Z pośród poprawnych odpowiedzi rozlosowane zostaną nagrody.
Wręczenie nagród odbędzie się na festynie ekologicznym 21 lipca 2018r.
Karta zgłoszeniowa zawierać będzie 20 pytań (w formie zamkniętej i otwartej) oraz
dane osoby biorącej udział w konkursie (takie jak: imię i nazwisko uczestnika, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy, podpis)
Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę do publikowania informacji o
wynikach losowania na stronie internetowej Gminy Brody (publikacji imienia i
nazwiska uczestnika oraz wygranej nagrody)
Pytania testowe obejmować będą zagadnienia takie jak:
- gospodarka odpadami:
o zasady postepowania z odpadami na terenie Gminy Brody,
o poprawna segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Brody,
o pojęcie cyklu życia materiału,
o rodzaje odpadów,
o odzysk, unieszkodliwianie, utylizacja odpadów,
o PSZOK,
o RIPOK
- Ochrona środowiska

o pojęcie zrównoważonego rozwoju
o wpływ człowieka na środowisko
o ekologia
2. Termin i miejsce nadesłania kart zgłoszeniowych
Pytania konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy
Brody 29 maja 2018r.
Karty do konkursu zgłoszeniowe wraz z odpowiedziami należy wydrukować wypełnić
i dostarczyć do Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody do 29 czerwca 2018r.
3. Nagrody
Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowane zostaną:
- 4x kompostownik,
- 4x zestaw koszy do segregacji odpadów komunalnych,
- 4x stojak na worki do segregowania odpadów komunalnych,
- 4x zgniatarki puszek,
- gry ekologiczne,
- gadżety ekologiczne.
4. Wykorzystywanie prac i ochrona danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą
przetwarzane do celów związanych z organizowaniem Konkursu, przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie
Organizator.
3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych
z udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do
przekazania nagrody.

5. Postanowienia końcowe





Komisja konkursową powołana zostanie prze Wójta Gminy Brody.
Testy bez wypełnionej poprawnie karty zgłoszeniowej nie będzie brał udział
w losowaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu
Dodatkowe informację o konkursie można uzyskać zadając pytania na adres e-mail
odpady@brody.pl

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
pn. „SEGREGACJA – JAK TO SIĘ ROBI”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
……………………………………………………..………………………………………….
Dane kontaktowe:
 adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
 adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………
................................................................................................................................
 nr telefonu, adres E-mail:
……………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................
1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora do celów
związanych z organizowaniem Konkursu, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
3. W przypadku niezgodności z prawdą ww. Formularza zgłoszeniowego zgadzam się ponieść
całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się
pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i obróbkę fotografii dowolną
techniką, bez ograniczeń, co do terytorium i liczby egzemplarzy przez Organizatora konkursu.

___________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego
data i podpis

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
pn. „SEGREGACJA – JAK TO SIĘ ROBI”
Dane opiekuna prawnego małoletniego uczestnika konkursu*:
1. Imię i nazwisko:
……………………………………………………..………………………………………….
2. Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................
3. Adres korespondencyjny:
…………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................
4. Nr telefonu, adres E-mail:
…………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
____________________________________
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w zakresie koniecznym
do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody
przez Organizatora oraz w celach promocji konkursu.

______________________________
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
data i podpis

* Dane wypełnia opiekun prawny małoletniego uczestnika konkursu

