
Regulamin konkursu literackiego o tematyce ekologicznej, organizowanego w 
ramach programu „Gdańsk bez Plastiku”, 

pt.: „Środowisko to jest wszystko”. 

  

I. Organizator konkursu: 

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska (Nowy Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 
1, 80-853 Gdańsk) 

  

II. Adresaci konkursu: 

Uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych. 

  

III. Cel konkursu: 

- rozwijanie i kształtowanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży, 

 - poszerzanie kreatywności i wyobraźni uczestników, 

- zwiększenie świadomości na temat działań proekologicznych we własnym 
otoczeniu, 

- zdobycie wiedzy o ekologii, 

 - aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii 

- pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska, w związku z realizacją na terenie miasta Gdańska programu 
„Gdańsk Bez Plastiku”. 

  

IV. Postanowienia ogólne: 

1. Przesłana praca (wiersz) musi opierać się na tematyce ekologicznej. 
2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. 



3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone 
samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w 
Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych 
konkursach. 

4. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
mrmgkulturaisporty@gmail.com 

5. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: 

- imiona i nazwiska autora, wiek, 

- pełną nazwę szkoły i klasę do której uczęszcza uczeń, 

- numer telefonu lub adres e-mail, 

- adres zamieszkania, 

- skan(zdjęcie) zgody na udział w konkursie, wraz z oświadczeniem o 
zapoznaniu się z regulaminem konkursu w przypadku osób niepełnoletnich- 
jednego z rodziców/opiekunów prawnych. 

6. Organizator przyjmuje zgłoszenia do 12 lipca 2020 r.. Prace nadesłane 
po tym terminie nie będą oceniane. 

7. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne. 
8. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane trzem autorom prac najwyżej 

ocenionych przez komisję konkursową. 
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na 

ekwiwalent pieniężny. 
10.Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do 

nieodpłatnego wykorzystywania wiersza przez Młodzieżową Radę 
Miasta Gdańska.. 

11.W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby mieszkające w 
Gdańsku/uczniowie Gdańskich szkół. 

12.Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, 
którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne 
odwołania nie zostaną uwzględnione. 

13.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, 
przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia 
przyczyn niezależnych. 
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14.Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z 
tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw 
autorskich. 

15.Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się 
telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru 
nagrody.  

16.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 sierpnia 2020 r. na stronie na 
Facebooku Organizatora (Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska), a laureaci 
zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo. 

17.Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do 
realizacji Konkursu „Środowisko To Jest Wszystko” zgodnie z 
Rozporządzeniem PE i Rady (WE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchwaleniu dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

18.W razie pytań prosimy o kontakt: mrmgkulturaisporty@gmail.com 
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