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REGULAMIN KONKURSU 
 

 

 

 

„Bezsmogowcy to My” 

ORGANIZATOR – Stowarzyszenie MOJE MIASTO z siedzibą w Rydułtowach 
 

 

 

I. WSPARCIE MERYTORYCZNE 

- Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach 

- Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. 

- Gmina Godów 

- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych  
 

 

 

 

II. CELE KONKURSU  

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie: 
 

 

 

 

 

OGRANICZENIA TZW. NISKIEJ EMISJI I INNYCH ODPADÓW POWSTAJĄCYCH  

W PROCESIE SPALANIA 
 

 

 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

Konkurs adresowany jest wyłącznie dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Rydułtów lub Godowa  

w budownictwie jednorodzinnym lub wielomieszkaniowym z własną instalacją C.O. gdzie podstawowym 

paliwem opałowym jest węgiel kamienny i jego pochodne (flot, muł itp.) lub inne paliwa. Uczestnicy 

konkursu będą zachęcali społeczność lokalną do właściwych postaw ekologicznych poprzez: 
 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości i edukowania 

innych mieszkańców gminy w zakresie szkodliwości niskiej emisji 
 

 

 

 

 

 

Celem uzyskania statusu Uczestnika należy dokonać zgłoszenia do udziału w konkursie poprzez: 

 Zgłoszenie na adres e-mail: poczta@mojemiasto.net.pl lub złożenie pisemnego 

zgłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia MOJE MIASTO lub na adres e-mail 

ewa.cyrulik@godow.pl lub złożenie pisemnego zgłoszenia w sekretariacie szkoły.  

 

 Dokonać rejestracji telefonicznej pod nr Tel. 501 275 095 (Rydułtowy) 

(32) 476 50 65 wew. 39 (Godów) 
 

 

W zgłoszeniu należy podać: 

 Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej 

 Nr telefonu kontaktowego  

 Adres e-mail – do korespondencji  

 Zakres tematyczny i technika, jaka będzie zgłaszana do konkursu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu) 
 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 31.10.2016 r. 
 

 

 

 

IV. DZIAŁANIA PODLEGAJĄCE OCENIE W RAMACH KONKURSU 
 

 

 

 

W ramach konkursu zadaniem uczestników będzie, w sposób jak najbardziej innowacyjny zachęcić 

mieszkańców swojej gminy do właściwych postaw proekologicznych.  

Dopuszcza się takie techniki jak: 
 

 
 

 
 

 

mailto:poczta@mojemiasto.net.pl
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a) MEDIALNE np.  

 

 film (do 5 min. w formacie mp4 lub wav na płycie CD/DVD lub innym nośniku)  

 fotografia (w formie drukowanej lub medialnej na płycie CD/DVD lub innym nośniku) 

 prezentacja multimedialna (w programie MS Power Point na płycie CD/DVD lub innym 

nośniku) 

 wpisy na portalach społecznościowych (wydruk na papierze formatu A4 zrzutów 

ekranowych wpisów na wybranym portalu społecznościowym np. Facebook, Twitter lub 

inny oraz wskazanie linku do danego portalu)  
 

 

b) PLASTYCZNE np.  

 malarstwo, 

 rysunek, 

 plakat, 

 grafika, 

 techniki mieszane (płaskie)  
 
 

 

(format prac A4 lub A 3, prace można oprawiać. Prosimy nie rolować prac) 
 

Prace powinny wskazywać proponowane działania proekologiczne oraz pobudzać świadomość 

ekologiczną innych mieszkańców w zakresie skutków spalania odpadów na cele ogrzewania i emisji do 

środowiska. 
 
 

c) OPISY DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNEGO np. 
 

 

 

 

 

 

 Dlaczego nie wolno spalać odpadów i jakie skutki rodzi to w środowisku człowieka. 

 Jakie działania mogą prowadzić do ograniczenia lub wyeliminowania wpływu 

instalacji grzewczych na środowisko 

 Jak ja i moja rodzina zapobiegamy i co radzimy innym, aby nie degradować środowiska 

naturalnego z uwzględnieniem ograniczenia niskiej emisji. 
 
 

 

Opis działań może być w formie opowiadania, do którego mogą być dołączone fotografie lub inne 

dokumenty. Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron formatu A4 

 

V. TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC 

Prace należy składać do 31.10.2016 roku  

Dla gminy Rydułtowy - w siedzibie Stowarzyszenia MOJE MIASTO ul. Obywatelska 50/2  

w godzinach od 9
00

 do 13
00

 od środy do piątku. 

Dla gminy Godów – w Urzędzie Gminy w Godowie ul.1 Maja 53 od poniedziałku do czwartku 

w godzinach 7
00 

do 15
00 

w piątek od 7
00 

do 13
00

  oraz sekretariatach szkół od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7
00 

do 15
00.

 

Prace powinny być opisane w Karcie Informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

Ocena prac dokonana zostanie przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora 

konkursu. Komisja składać się będzie z przedstawicieli wspierających merytorycznie konkurs 

„Bezsmogowcy to My” wskazanych w pkt. I niniejszego Regulaminu jak również mediów. 
 

 

 

 

 

 

Komisja uwzględni następujące kryteria: 

 Oryginalność i innowacyjność pracy  

 Przekaz treści ekologicznej zawartej w haśle konkursu  

 Pomysłowość i efektywność przekazu 
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 Sposób prezentacji działań ekologicznych 

 Wartość merytoryczną przekazu  

 

 Walory estetyczne prezentowanych materiałów 

 
 

 

VII. NAGRODY  
 

 

Przewiduje się nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu jak i wszystkich uczestników projektu. 
 

1) Za zdobycie następujących miejsc w konkursie Organizator przewiduje poniższą wartość 

nagród: 

Dla Gminy Rydułtowy: 

I miejsce – 500,00 zł 

II miejsce – 400,00 zł 

III miejsce – 300,00 zł 
 

 

Dla Gminy Godów: 

I miejsce – 500,00 zł 

II miejsce – 400,00 zł 

III miejsce – 300,00 zł 

2) Łączna wartość puli nagród jakie Organizator przeznacza na nagrody dla uczestników wynosi 

5.200,00 zł.  

3) Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w: 

a) Dla mieszkańców Rydułtów w siedzibie RCK FENIKS w Rydułtowach 7 grudnia 2016 

o godzinie 17.00 w sali teatralnej 

b) Dla mieszkańców Godowa w siedzibie Ośrodka Kultury w Gołkowicach 13 grudnia 

2016 o godzinie 17.00 w sali bankietowej   

4) Laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni z 7-mio dniowym wyprzedzeniem  

o tym wydarzeniu na e-mail zgłoszeniowy i/lub telefon. 

5) Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora 

www.mojemiasto.net.pl oraz na stronie internetowej Gminy Godów www.godow.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE 
 

 

 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich 

do niej na rzecz Organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz  

w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny 

z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika przez organizatorów dla celów promocyjnych i organizacyjnych konkursu. 

 

IX. INNE POSTANOWIENIA 

1) Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.mojemiasto.net.pl 

oraz na stronie internetowej Gminy Godów www.godow.pl a także w Tygodniku Nowiny 

Wodzisławskie, jak i Radiu 90. Dodatkowo przewiduje się publikacje w pismach i 

biuletynach instytucji wspierających merytorycznie niniejszy konkurs. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w przypadku wystąpienia 

okoliczności od niego niezależnych. W takim przypadku informacja na ten temat zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz stronie internetowej Gminy Godów. 

http://www.mojemiasto.net.pl/
http://www.godow.pl/
http://www.mojemiasto.net.pl/
http://www.godow.pl/
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3) „Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.u. z 

2012 poz.361 z późn. zm.), wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych  

w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego 

przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, 

dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od 

podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez 

podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą 

stanowiących przychód z tej działalności.” 

4) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z 

udziałem w niniejszym Konkursie (w szczególności w celu opublikowania wyników 

konkursu oraz przekazania nagrody). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie 

nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. Nr 101 poz.922,.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz żądania usunięcia. 

5) Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

6) Wszelkie pytania lub uwagi w zakresie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres  

e-mail: poczta@mojemiasto.net.pl lub telefonicznej pod nr 501 275 095 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Karta informacyjna uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA INFORMACYJNA KONKURSU  

„Bezsmogowcy to My” 
 

 

  

Imię i nazwisko autora 
 

Adres zamieszkania 

(do korespondencji) 

 

e-mail  
 

Telefon kontaktowy 
 

Tytuł zgłoszonej pracy 

konkursowej: 

 

 

Akceptuję Regulamin konkursu Bezsmogowcy to My i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

922 ). Zostałem poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

żadania usuniecia. 

Oświadczam, iż zgłoszona do konkursu praca została wykonana przeze mnie osobiście oraz nie narusza 

praw autorskich osób trzecich. Oświadczam, iż treść zgłoszonej pracy konkursowej nie narusza dóbr 

osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną prezentację mojej pracy na stronach internetowych organizatora  

i partnerów konkursu.  

 

 

 

 

 
 

…………………………..…                                                                                ………………………………. 

  Miejscowość, data                                                                                                                  Podpis  


