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            REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA TERENIE GMINY KŁAJ 

 

                                          POSTANOWIENIA OGÓLNE  

                                                                   § 1  

I. Organizatorem konkursu ekologicznego jest Urząd Gminy Kłaj 32-015 Kłaj 655 przy 
współpracy firmy WESSLING Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrzyńskiego 14, 
30-348 Kraków. 

II. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

III. Konkurs rozpoczyna się 20 maja 2019r. i trwać będzie do 30maja 2019r. 

IV. Temat konkursu: „Dbamy o czystą gminę i środowisko, ponieważ to najpiękniejszy 
dar, jaki możemy pozostawić naszym dzieciom”. 

V. Konkurs  mieści się w dziedzinie ekologii  i ma na celu zwrócić uwagę na tematykę 
ochrony środowiska oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny 
dotyczącej kwestii harmonogramu lub miejsca poszczególnych etapów Konkursu.  

                                                              DEFINICJE 

§ 2  

I. Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

1. Konkurs - konkurs ekologiczny 

2. Organizator- Gmina Kłaj  

3. Współorganizatorzy – WESSLING Polska Sp. z o.o. 
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4. Formularz zgłoszeniowy - dokument opublikowany na stronie 
Konkursu, stosowany przez Organizatora jako element zgłoszenia do 
Konkursu, wypełniany przez Uczestników, mający na celu 
zadeklarowanie chęci uczestnictwa, a także służący przekazaniu 
podstawowych informacji na temat osoby/osób zgłaszających się do 
Konkursu, jak i na temat zgłaszanego projektu.  

5. Uczestnik – osoba, która zadeklaruje udział w Konkursie, posiadają 
prawo własności intelektualnej do projektu zgłaszanego w Konkursie, 
są związane poprzez miejsce urodzenia, zatrudnienia, nauki lub 
zamieszkania z regionem Gminy Kłaj oraz wypełni kompletnie 
Formularz zgłoszeniowy. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.  

6. Zgłoszenie – wypełniony Formularz zgłoszeniowy z pytaniami 
konkursowymi  

 

                                           ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

                                                                             § 3  

I. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy złożą/nadeślą Zgłoszenie za 
pomocą Formularza zgłoszeniowego, w którym zaprezentują swoje odpowiedzi 
na pytania. 

II.  Uczestnik może złożyć tylko jeden Formularz.  

III. Uczestnik zobowiązany jest również do złożenia stosownych oświadczeń 
będących częścią Formularza zgłoszeniowego, a także do akceptacji 
Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu wypełniając i przesyłając 
Formularz zgłoszeniowy składa oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem 
Konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika zawartych w Formularzu zgłoszeniowym na potrzeby Konkursu. 

IV. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do upublicznienia otrzymanych 
testów. 
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                                                             PRZEBIEG KONKURSU 

                                                                             § 4 

I. Od momentu rozpoczęcia konkursu do jego zakończenia  Uczestnik konkursu 
składa w formie papierowej odpowiedzi na pytania w siedzibie Urzędu Gminy 
Kłaj (w godzinach pracy Urzędu) osobiście bądź za pośrednictwem Poczty 
Polskiej lub firmy kurierskiej. 

II. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2019r. podczas Festynu  
z okazji Dnia Dziecka w godzinach. 

III. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają upominek w dniu Festynu. 

IV. Ogłoszone wyniki są ostateczne i Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo 
do odwołania się. 

V. Informacja o wynikach Konkursu zostanie również zamieszczona na stronie 
internetowej Konkursu . 

                                                                   NAGRODY 

§ 5 

I. Poprawnie wypełnionych formularz, który zostanie wylosowany zostanie 
nagrodzony biletami do zoo dla rodziców z dziećmi. 

 

                                                            HARMONOGRAM       

                                                                          § 6 

I. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 20 maja 2019r. od momentu 
opublikowania na stronie 
www.klaj.pl/aktualnosci/informacje/konurs_ekologicznych pytań 
konkursowych do pobrania. Formularz można pobrać również w siedzibie 
Urzędu Gminy Kłaj. Test należy wypełnić i dostarczyć do siedziby Urzędu 
Gminy Kłaj 32-015 Kłaj 655. 

II. Zakończenie składania wypełnionych testów następuje w dniu 30 maja 2019r.  
o godzinie 15:00. W przypadku testów wysyłanych pocztą liczy się data 
wpływu do Urzędu. 
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III. Spośród poprawnie wypełnionych testów wyłonieni zostaną zwycięzcy podczas 
losowania na Festynie z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się dnia 1 czerwca 
2019r w Centrum Miejscowości Kłaj k/Ośrodka Zdrowia w Kłaju. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                                                              §7 

 

I. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian 
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizowanie Konkursu 

2. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny 

3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości 
przekazanych prac 

4. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 
regulaminu. 


